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DEDYKACJA 
Byłoby dla mnie zaszczytem pracować z Donem i Carlą nawet bez 
Kontaktu z Ra. Harmonia między naszą trójką była tak oczywista i łatwa, 
że wydawało się, jakby starzy przyjaciele znów spotkali się na kolejną 
przygodę w świadomości. Cokolwiek robiliśmy, wydawało nam się, że 
powinniśmy służyć w sposób, który nasze serca znały najlepiej. Don był jak 
starszy brat, który znał sekrety gry w życie, której Carla i ja dopiero się 
uczyliśmy.  

Po kontakcie z Ra i odejściu Dona Carla i ja spędziliśmy razem 28 lat jako 
mąż i żona, a ona stała się najdroższą, najsłodszą miłością mojego życia.  
Teraz, kiedy ona również odeszła, wraz z moimi obecnymi towarzyszami 
Garym Beanem i Austinem Bridgesem kontynuuję pracę, którą ona i Don 
rozpoczęli w 1968 roku jako Love & Light Research. 

Z tych wszystkich powodów  ta książka jest poświęcona Donaldowi T. 
Elkinsowi,  którego inteligencja, intuicja i doświadczenie ze zjawiskami 
paranormalnymi doskonale przygotowały go do prowadzenia zadziwiającej 
rozmowy z osobami Ra i Carli L. Rueckert, która nieustraszenie ofiarowała 
swoje życie w służbie planecie Ziemi, służąc jako narzędzie kontaktu z Ra. 
Mądrość Dona i miłość Carli przetarły szlak przez zasłonę zapomnienia dla 
każdego, kto stał się poszukiwaczem prawdy. 

Jim McCarty 
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PRZEDMOWA 
Nigdy nie było i nigdy nie może być jednej bezproblemowej definicji tego, 
co to znaczy szukać prawdy. Drogi do wiedzy i ludzkiej doskonałości są tak 
liczne jak gwiazdy i równie odporne na charakterystykę synoptyczną. Jeśli 
zatem można mówić o jedności prawdy, o jednej prawdzie, to trzeba było 
otworzyć furtkę do sposobu odniesienia się do tego problemu, który 
przekracza wszelkie znane ograniczenia i faktycznie pozostawia za sobą 
wszystkie łatwo określone wymagania samej wiedzy. Z każdego punktu 
widzenia możliwego doświadczania, taką bramę można zdobyć tylko z 
trudem; a wygranie własnej drogi do asymilacji i integracji takich 
doświadczeń jest z pewnością o wiele trudniejsze.  

Jest to zatem zawsze coś w rodzaju cudu - a w każdym razie z pewnością 
inspiracji - kiedy gruba zasłona, która otacza naszą ludzką świadomość, 
choć trochę się rozrzedza, by pozwolić sobie na najbardziej ulotne 
przebłyski chwały. A kiedy przez tę zasłonę przechodzi subtelnie 
konstelowane światło tak jasne, że pozytywnie przenika w dyskretnych 
punktach całą mgłę wcielonego istnienia, to jest okazją godną największej 
uwagi. Dla coraz większej liczby poszukiwaczy drogi Kontakt z Ra jest 
właśnie takim światłem. 

Oczywiście przekazy zawarte w tym dziele mają gatunek kulturowy, do 
którego już dawno zostały wpisane. Należą do kategorii komunikacji 
czanelingowej. Rzeczywiście, poszukiwaczowi prawdy jest już dostępny 
spory zasób materiałów czanelingowych, a bardziej wnikliwi poszukiwacze 
już dawno zdali sobie sprawę, że przy badaniu oferty wymagana jest bardzo 
ostrożna dyskryminacja. Jednak, aby przytoczyć tylko własne 
doświadczenia, Kontakt z Ra jest jedynym w tym gatunku źródłem, które 
przetrwało każdy test, na jaki udało mi się go wystawić. Jeśli chodzi o 
zakres, spójność, głębokość i niewyczerpalność, jest bez porównania i nie 
ma sobie równorzędnych. Ale wszystkie te oceny są jedynie ocenami 
jednego czytelnika. Każdy z nas musi wyciągnąć własne wnioski. Pozwólcie 
więc, że po prostu polecę wam ten tekst, przekazując każdemu gorliwemu 
czytelnikowi moje szczere błogosławieństwa. 

Patrząc z zewnątrz, zgromadzenia tych, których zainteresowanie Prawem 
Jedności jest głębokie i trwałe, są w pewnym sensie niezwykłe. Prawie 
nigdzie indziej nie można znaleźć naukowców, inżynierów, filozofów, 
poetów, mistyków, ekonomistów, rolników i kierowników biur zebranych 
w jeden krąg poszukiwań i możliwości znalezienia wspólnej płaszczyzny w 
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tym, co się rozwija.  To świadczy o wielowartościowości materiału, który 
jest dość uderzający. Nie znam innego sposobu, aby wejść w tę 
wielowartościowość, niż uważne przeczytanie tekstu, przemyślenie, jeden 
po drugim, tylu zwrotów zdań, które otwierają się na oszałamiający w 
swoim zakresie kosmiczny krajobraz, nawet gdy jednocześnie dają 
wskazówki dotyczące możliwości dalszej eksploracji. 

Historia trzech odważnych poszukiwaczy przygód, których wspólne wysiłki 
umożliwiły tę komunikację, sama w sobie jest opowieścią wartą 
wysłuchania. Narracja ta opisana jest ze znaczną szczegółowością i 
wiernością prawdziwej wersji wydarzeń, jaką kiedykolwiek napotkałem, w  
Tilting at Windmills  Gary'ego L. Beana. Trzeba przyznać, że historia jest 
naprawdę przejmująca. Dowiadujemy się, że przedsięwzięcie tego rodzaju, 
które jest konieczne do wprowadzenia  Prawa Jedności, nie było 
pozbawione kosztów. I że koszt ten był rzeczywiście wysoki dla wszystkich 
zainteresowanych. Dlatego chciałbym zakończyć tę krótką przedmowę, 
wyrażając wdzięczność tym nieustraszonym podróżnikom, którzy byli 
przede mną i odegrali decydującą rolę w otwieraniu polany pełnej miłości i 
światła. Jest to polana, na której nauczyłem się stać z innymi o podobnych 
poglądach, duchu i zobowiązaniu do poszukiwania tej prawdy, która zawsze 
przyciąga z miejsca znajdującego się tuż poza zasięgiem chwytającego 
umysłu, ale wcale nie z dala od otwartego serca. 

Stephen Tyman, PhD 
Murphysboro, Illinois 
10 października 2016 r. 



PODZIĘKOWANIA 
Są ludzie, bez których ta książka nie byłaby możliwa, oraz inni, bez których 
ta książka nie osiągnęłaby pełnego potencjału. 

Podziękowanie Jedynemu Nieskończonemu Stwórcy może wydawać się 
niezwykłe, ale jak wielokrotnie wspominał Ra, Jedyny Stwórca stworzył 
wszystko, co jest z siebie, więc to tutaj zacznę. Dziękuję Ci, Nieskończony 
Stwórco. Każde słowo w tej książce mówi o Tobie jako Autorze 
wszystkiego, wszystkich, wszędzie  - na  sposoby tajemnicze i niesamowite, 
których nie potrafimy sobie wyobrazić. 

Dziękuję, Ra - wszystkim 6,5 miliona duszom, które tworzą twoją 
zjednoczoną świadomość - za troskę o każdego z nas na Ziemi na tyle, aby 
przemawiać z taką miłością, mądrością, mocą i precyzją w odpowiedzi na 
nasze wezwanie o pomoc, kiedy przechodzimy do czwartej gęstości miłości 
i zrozumienia. Twoje słowa inspirują i informują mnie każdego dnia 
mojego życia. 

Kiedy ponownie skupiam się na królestwie ludzi, jest dwóch olbrzymów, 
którzy każdego dnia przechodzą przez korytarze mojego serca. Ta dwójka 
usłyszała wezwanie kontaktu z Ra i zrobiła wszystko, co w jej mocy, 
zaryzykowała wszystko i oddała się służbie tylko po to, móc prowadzić tę 
konwersację, tylko po to, żeby przynieść trochę jasności, trochę oświecenia, 
małą perspektywę do spragnionego poszukiwacza i do tego często 
niespokojnego świata.  

Dona Elkinsa rozległy intelekt, niesamowita intuicja i dziesięciolecia 
doświadczenia w badaniu wszystkich aspektów zjawisk paranormalnych 
uczyniły go idealnym pytającym do prowadzenia rozmowy z kompleksem 
pamięci społecznej Ra. Był najmądrzejszą osobą, jaką kiedykolwiek 
spotkałem. Nie znalazłem końca cudu, który odczuwam za każdym razem, 
gdy czytam pytania, które zadawał Ra. 

Zdumiewająca duchowa nieustraszoność Carli L. Rueckert za każdym 
razem, gdy opuszczała swoje fizyczne ciało, ryzykowała znacznie więcej niż 
życie, aby otworzyć drzwi do wszechświata, otrzymując z kolei perspektywę 
lub filozofię, która może być wyjątkowa w historii ludzkości. Dziękuję i 
podziwiam Cię nie do opisania za wszystko, co dałaś światu, a tym bardziej 
za wszystko, co dałaś mi osobiście z każdym uśmiechem i każdą chwilą 
swojego życia, którą dzieliłeś ze mną. Nie mogę uwierzyć, że miałem 
zaszczyt być twoim towarzyszem podczas kontaktu z Ra i twoim mężem 
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przez wiele lat później. Chociaż cię już tu nie ma, codziennie chodzę z tobą. 

Mam ogromny dług wdzięczności wobec Tobeya Wheelocka, który wiele 
lat temu zainicjował Relistening Project. W wysiłku tym spędził lata 
słuchając nagrań z kaset wszystkich 106 sesji kontaktu z Ra - przepisując, 
edytując, udoskonalając i ostatecznie pracując z wolontariuszami nad 
projektem ponownego odsłuchania, dopóki nie wyprodukował dla świata  
„Lekko edytowanej wersji”, która jest podstawą tekstu tej książki. Jego 
oddanie integralności materiału jest całkowite. Bez „Projektu ponownego 
odsłuchu” Tobeya ta książka nie istniałaby. A bez jego niestrudzonych 
wysiłków świat nie miałby najlepszego narzędzia do studiowania Prawa 
Jedności na świecie, do czego Gary, Austin i ja  wzywaliśmy niezliczoną 
ilość razy w naszych  własnych badaniach: www.lawofone.info.  

A skoro mowa o wolontariuszach biorących udział w projekcie „Re-
Relistening Project”, dziękuję Terry'emu Hsu i  kilku innym, którzy chcieli 
pozostać anonimowi. Wiem, że żmudne godziny spędzone nad tym 
projektem sprawiły, że tekstowa reprezentacja wspaniałej rozmowy 
zarejestrowanej na tych kasetach jest jeszcze doskonalsza.  

Nie mogę wystarczająco podziękować Gary'emu Beanowi za wszystko, co 
zrobił, aby ta książka stała się rzeczywistością. Zaczynając od  Lekko 
edytowanej wersji i kończąc na   Kontakcie z Ra, kierował naszą zespół 
zajmujący się produkcją, koordynacją, edycją, współtworzeniem i 
prowadzeniem tego materiału na każdym etapie jego podróży. L/L 
Research nie funkcjonowałby dzisiaj, gdyby nie Gary Bean. Nie zdziwisz 
się, słysząc, że tak bardzo go kocham, tak jak Carla przede mną. 

Długa sekwencja podziękowań i miłości dla Austina Bridgesa, który jest 
nieodłączną i istotną częścią L/L Research i podróży tej książki. Od tysięcy 
decyzji, które trzeba podjąć, przez wkład w kreatywność i kompozycję, 
przez miesiące intensywnej edycji końcowej razem z Garym i mną, po 
sformatowanie całej pracy, zarządzanie jej drukowaniem, i strukturyzując 
Indeks,  energia Austina była nieocenioną pomocą w rozwoju Kontaktu z 
Ra.  

Dziękuję Steve'owi Tymanowi za udzielenie  pomocy w redagowaniu 
wprowadzenia do tej książki, napisaniu jej Przedmowy i pomocy w 
ponownym uruchomieniu usługi czanelingu po odejściu Carli. 

Dziękuję tysiąckrotnie Josephowi Dartezowi, który skierował swój 
metodyczny umysł na systematyczne czytanie 106 sesji, tworząc  listę  202  

http://www.lawofone.info/
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pojęć. Terminy te w połączeniu z  terminami Carli i moimi własnymi  
sformowały podstawę niezwykłego indeksu towarzyszącego temu 
materiałowi. 

I, och, ten wspaniały indeks. Ponad 9 000 skatalogowanych pytań i 
odpowiedzi!  Z początkowej listy pojęć, Gary skoordynował najwyższy 
wysiłek wolontariuszy, który dosłownie obejmował glob, od  przyjaciół w 
Kentucky, Waszyngtonie, Ohio, Kolorado, Wirginii i Tennessee, aż po  
Chiny, Niemcy oraz Włochy. Ten skarb nauki nie odniósłby sukcesu, 
gdyby nie, prawdziwie intensywne wysiłki Jade'a Norby'ego, Jochena 
Blumenthala, Seana Hsu, Foxa Hutta, Josepha Darteza  (za kolejną rundę 
wkładu), Erez Batat, Gianluca Mosaico, Lany Autio  i Kena Wendta. 
Podziękowania dla  Jeremy'ego Weilanda, który zaoferował pomoc 
techniczną w zautomatyzowani części procesu. Oraz głęboki ukłon dla 
Austina, który wydał ogromną energię na innowacje  formatowania i 
budowy struktury, który doprowadził Indeks  do obecnego stanu jasności, 
precyzji, i doskonałości. 

Chciałbym również udzielić  podwójnie serdecznego podziękowania dla 
Seana Hsu . Oprócz pracy nad Indeksem w jakiś sposób znalazł czas, aby 
przyczynić się do wnikliwej edycji 106 sesji i jeszcze jednego projektu. 
Następnie za pięć dwunasta odkryłem możliwość dodania przypisów do 
przypadków, gdy Ra lub Don wspominali o „wcześniej omówionych” 
informacjach, które wskazywałby, gdzie te informacje były wcześniej 
objęte. Niestrudzony Sean skwapliwie zaatakował ten projekt, znajdując 
odpowiednie pytania i odpowiedzi do siedemnastu, które 
zidentyfikowaliśmy, a następnie przechodząc do kolejnych 94 przypadków, 
w których Ra lub Don wskazuje do wcześniej wspomnianego materiału. 

Jestem  bardzo wdzięczny  Aaronowi Maretowi   (liderowi Asheville Law 
of One Study Group), który stworzył niezwykle sugestywne okładki dla 
wszystkich trzech książek Kontaktu z Ra. Jakie obrazy najlepiej skojarzyć ze 
słowami Ra? A może najbardziej odpowiednia byłaby bezobrazowa okładka 
w jednolitym kolorze? Aaron pomógł odpowiedzieć na te pytania, robiąc 
to, co artysta robi najlepiej: manifestując coś pięknego pozornie z niczego, 
odwołując się do tematów świadczących o uniwersalności i kosmicznym, 
ale skoncentrowanym na Ziemi zakresie tej filozofii. On także hojnie 
zaproponował pewne modyfikacje układu wnętrza książek, które nadają 
książce blask. 

Wyrażam również wdzięczność mojej drogiej przyjaciółce Beatriz Gonzales 
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za jej wkład we  Wprowadzenie, które Gary, Austin i ja napisaliśmy, 
ponieważ dała mi niezwykle ważne sugestie, jak uporządkować treść myśli, 
które chciałem omówić, oraz utalentowanej Dianie Roy  za robione w 
ostatniej chwili, ale krytyczne zmiany tego samego dzieła. 

Następnie dla tych istot, które hojnie zaoferowały przejrzenie drukowanych 
kopii próbnych tej książki, w tym Fox Hutt, Mary Allen, Jade Norby, 
Jeremy Weiland, Sean Hsu, i Garry Fung.  

Gary, Austin i ja nie moglibyśmy mieć lepszych ludzi do tych najbardziej 
żmudnych i czasochłonnych prac - a wszystko to z miłością i oddaniem 
służbie innym.  Można powiedzieć, że ta książka istnieje głównie dzięki 
staraniom wielu wolontariuszy. W przypadku jakiejkolwiek osoby, której 
zapomnieliśmy umieścić na powyższej liście, prosimy o przyjęcie przeprosin 
i szczerej wdzięczności. 

Na koniec dziękuję wszystkim osobom, których nazwy tu nie wymieniono, 
które napisały do L/L Research lub Tobey'a z pytaniami i przemyśleniami 
na temat możliwych doprecyzowań tekstu. Chociaż większość prac nad 106 
sesjami została wykonana przez niewielką liczbę wymienionych powyżej 
osób, cały zakres projektu był w zasadzie crowdsourcingowy. To ty, 
czytelniku, sprawiłeś, że Carla i ja pracowaliśmy dalej po śmierci Dona. To 
Ty, Czytelniku, podzieliłeś się swoim entuzjazmem i osobistym 
świadectwem o transformującym i uzdrawiającym wpływie tego materiału 
na Ciebie, inspirując i napędzając naszą pracę, aby udostępnić ją wszystkim.  

Jim McCarty 
Louisville, KY 

 
Wraz z wieloma innymi oddanymi studentami tych informacji, także nasze 
życie zostało całkowicie i nieodwołalnie zmienione przez perspektywę Ra. 
Filozofia Prawa Jedności stała się fundamentem i ramą naszych 
światopoglądów i duchowych poszukiwań. Rzeczywiście, Gary lubi mówić, 
że gdyby nie ta praca, skrobałby gdzieś swoje kostki.  

Oczywiście musimy podziękować Ra za ich wyjątkową wiedzę, ale 
zwracamy się do Dona Elkinsa, Carli Rueckert i pomimo jego protestu do 
Jima McCarty'ego. Mieszkaliśmy i pracowaliśmy z dwójką z tych trzech. 
Znamy dobrze ich historię, osobowości i energię. Wiemy, że Don, Carla i 
Jim poświęcili się całkowicie kontaktowi z Ra nie w celu zyskania sławy, 
statusu, bogactwa czy zdobycia osobistej władzy, ale całkowicie w celu 
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służby. Chcieli po prostu wnieść światło do tego zaciemnionego miejsca, 
aby miłość przemówiła do naszych serc. Nadal trudno jest uświadomić 
sobie, co Carla ryzykowała, by wykonywać tę służbę. Dług wdzięczności nie 
jest ostatecznie opłacalną koncepcją, jednakże my,  oraz wielu innych 
poszukiwaczy duchowych, pozostają wdzięczni za dar, który gasi pragnienie 
wielu wcieleń poszukiwań. Dziękuję Carli, Donowi i Jimowi za przyjęcie 
płaszcza swoich misji inkarnacyjnych z taką uczciwością, niezłomnym 
oddaniem i czystością serca. 

Chociaż Carla brała udział we wczesnych etapach tej książki, zakończyła tą 
inkarnację zanim praca ta naprawdę się zaczęła. Więc to Jim, na potrzeby 
stworzenia (i nazwania) Kontaktu z Ra: Nauczanie Prawa Jedności, 
przeczytał wszystkie 106 sesji więcej razy, niż mamy palcy u rąk. Na każdym 
etapie rozwoju tej książki opisanym powyżej, Jim McCarty życzliwie 
udzielił swojego wkładu, wglądu, wsparcia i radości.  A przede wszystkim 
jego przyjaźni. 

Gary L. Bean 

Austin Bridges 

Louisville, KY 



JAK POWSTAWAŁY TE KSIĄŻKI 
Jesienią 2004 roku Tobey Wheelock rozpoczął projekt, który później 
nazwano „Projektem ponownego odsłuchu”. Jak sama nazwa wskazuje, 
wraz z wolontariuszami systematycznie odsłuchiwał oryginalne nagrania 
106 sesji kontaktu z Ra trzykrotnie w ciągu ośmiu lat. Z tych wysiłków 
wyłonił się zupełnie nowy zapis, który stał się podstawą tej książki.  

Po zakończeniu projektu w marcu 2012 r. Tobey napisał „Raport z 
ponownego odsłuchu”, skrupulatnie katalogując wiele zmian w tekście i 
dzieląc się czymś ze swojej podróży wielkiego wysiłku, która przyniosła to, 
co nazwał wersją „Ponownego odsłuchu” i „Lekko edytowaną” wersją. 
Pierwsza wersja to dokładna transkrypcja zawartości audio, zawierająca 
wszystkie sylaby i dźwięki. Ta druga jest lekko edytowaną wersją tego 
samego. „Ponownie odsłuchana” oraz „Lekko edytowana” wersja nie są 
pochodną ani nie są oparte na oryginalnych pięciu opublikowanych 
książkach; zamiast, tego są to całkowicie nowe rękopisy zaczerpnięte 
bezpośrednio z materiału źródłowego (tj. taśmy audio). 

Tekst książki Kontakt z Ra pochodzi bezpośrednio z „Lekko edytowanej 
wersji”. Dlatego zdecydowana większość zmian w wersji Ponownego 
odsłuchu oraz Lekko edytowanej wersji (wyszczególnionych w „Raporcie z 
ponownego odsłuchu”) została przeniesiona do tej książki. Jednakże 
wprowadzono dodatkowe udoskonalenia w tekście Kontaktu z Ra. W 
konsekwencji tego czytelnik może odkryć drobne rozbieżności między 
zmianami skatalogowanymi w raporcie a materiałem, jak to się pojawia w 
tej książce. 

Kontakt z Ra ma służyć jako kontynuacja projektu „Lekko edytowanego”. 
W związku z tym jego misja polega na dostarczeniu, możliwie najlepszej, 
dokładnej transkrypcji rzeczywistego dźwięku z niewielkimi, głównie 
gramatycznymi poprawkami, w celu poprawy czytelności. Te dwa tomy 
Kontaktu z Ra nie negują ani nie zastępują pięciu oryginalnych 
opublikowanych książek. Oba zestawy będą nadal oferowane obok siebie, 
aby czytelnik mógł wybrać własną formę czytania, z których każda ma swoje 
zalety. 

Możesz przeczytać „Raport z ponownego odsłuchu” Tobeya na końcu tej 
książki, wraz z uzupełnieniem podsumowującym nasze dodatkowe 
udoskonalenia. Jego strona internetowa, www.lawofone.info, jest 
najlepszym narzędziem do studiowania tej pracy. Wyrażamy naszą 

http://www.lawofone.info/
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nieskończoną i szczerą wdzięczność Tobeyowi za jego całkowite oddanie 
temu projektowi i utorowania drogi dla tej książki. 



 

WPROWADZENIE 
Od 15 stycznia 1981 r. do 15 marca 1984 r. trzech oddanych poszukiwaczy 
prawdy otrzymało komunikat ustny zawarty w tej książce. Przekazy, jak się 
przekonasz, pochodziły od cywilizacji istot pozaziemskich, które 
przedstawiły się jako Ra. Kontakt z Ra: Nauczanie Prawa Jedności zawiera 
cały, skorygowany, a teraz ujednolicony zapis tego trzyletniego okresu 
kontaktu z Ra.  

Niniejsze wprowadzenie nie ma na celu dokładnego wyjaśnienia kontaktu 
ani jego filozofii. Celem tej sekcji jest po prostu przedstawienie 
czytelnikowi małego kontekstu dotyczącego tego, jak doszło do tego 
kontaktu, trochę informacji o źródle, z którym Don Elkins, Carla Rueckert 
i Jim McCarty komunikowali się, a także miniaturowy szkic tego, co to 
źródło mówi o rzeczywistości metafizycznej. To wprowadzenie nie jest 
niezbędne do czytania i rozumienia tej książki; jest oferowane jako środek 
orientacji i przygotowania do nadchodzącej podróży. 

O Ra 
W starożytnej historii Ziemi Ra jest znany jako egipski bóg słońca. Oni 
twierdzą jednak, że kiedy odwiedzali Egipcjan, przybywali jako bracia i 
siostry, a nie jako bogowie. Przybyli, ponieważ ta cywilizacja rozwinęła 
kulturę i system wierzeń, które przygotowały ich do zrozumienia koncepcji 
Prawa Jedności. Ta gotowość do [zrozumienia] Prawa Jedności 
przyciągnęła do nich ludzi Ra, by służyli jako nauczyciele tych zasad.  

Ra donosi, że ich wysiłki na rzecz pomocy tej określonej kulturze zostały 
źle zrozumiane i wypaczone. Egipcjanie, zwłaszcza elita królewska, która 
zarezerwowała przesłanie tylko dla siebie, okradli przesłanie z 
nieodłącznego współczucia, wypaczając filozofię jedności wszystkich rzeczy. 
W konsekwencji Ra usunęli się z egipskiego doświadczenia, ale od tamtej 
pory kontynuowali obserwację rozwoju Ziemi z odległości. Długotrwałe 
pragnienie Ra, aby naprawić zniekształcenia wprowadzone do Prawa 
Jedności w tamtym okresie, doprowadziło ich do nawiązania kontaktu z 
naszą grupą. 

Ale to nie był jedyny powód. Ra nawiązał również kontakt z naszą grupą, 
ponieważ Ziemia zbliża się do końca 75 000-letniego głównego cyklu 
ewolucji, a wielu z jej populacji jest gotowych do przejścia do następnego 
etapu ewolucyjnego, który Ra nazywa czwartą gęstością, gęstością miłości i 
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zrozumienia. Chcieli być pomocni w tym okresie przejściowym i tym 
samym odpowiedzieli na wezwanie do służby wysłane z tej planety. 

Ra powiedział, że pochodzą z szóstej gęstości i są, mówiąc ich słowami, 
„kompleksem pamięci społecznej”. Tym właśnie staje się populacja 
planetarna w gęstościach ewolucji poza naszą własną. W tym układzie, 
myśli, wspomnienia i doświadczenia każdej osoby są znane i dostępne dla 
całej grupy. Całe ciało społeczne składa się zatem z wielu unikalnych 
jednostek, które mają również dostęp do wspólnego, grupowego 
repozytorium pamięci i tożsamości. 

Według Ra populacja Ziemi narodzi swój własny kompleks pamięci 
społecznej po jej przejściu do czwartej gęstości. Tak jak jednostki ewoluują 
w czasie, tak samo kompleks pamięci społecznej ewoluuje, przekształca się 
i staje się bardziej zjednoczony, gdy z powodzeniem przyswaja lekcje każdej 
wyższej gęstości ewolucji. Dla Ra, jako kompleksu pamięci społecznej, nie 
ma różnicy między jednostką a całą grupą. Tak więc, kiedy 
komunikowaliśmy się z osobami Ra, rozmawialiśmy z jedną 
zindywidualizowaną jednostką kompleksu pamięci społecznej. Ponieważ 
wszyscy w tej grupie mają dostęp do wspólnego umysłu, to było tak, 
jakbyśmy komunikowali się ze wszystkimi 6,5 milionami istot z kompleksu 
pamięci społecznej Ra. 

Ra jest także częścią większej grupy zwanej Konfederacji Planet w służbie 
Jednego Nieskończonego Stwórcy, która składa się z wielu innych 
kompleksów pamięci społecznej z innych planet w naszej lokalnej części 
Galaktyki Drogi Mlecznej. Według Ra, członkowie Konfederacji od 
jakiegoś czasu oferują swoje usługi poprzez czaneling i inne środki różnym 
osobom i grupom na całym świecie, a ich interakcje z tą planetą sięgają 
wstecz do naszej głębokiej prehistorii. Nasza grupa była w kontakcie z 
wybranymi członkami tej Konfederacji od samego początku w 1962 roku. 

Głównym przesłaniem Konfederacji zawsze było to, że żyjemy we 
wszechświecie jedności, że świat taki, jak go postrzegamy, jest iluzją, że 
jesteśmy tutaj, aby nauczyć się dawać i otrzymywać miłość i że medytacja 
jest jednym z głównych sposobów odkrywania Stwórcy, który istnieje w 
każdym z nas. 

W trakcie tej rozmowy Ra z pewnością wziął odpowiedzialność za swoją 
perspektywę, ale zrzekł się jakiegokolwiek autorytetu, wskazując, że to, co 
mają do przekazania, to tylko- to, co opisali jako „nieco inne spojrzenie na 
informacje, które są zawsze i od zawsze takie same. Nie chcieli być 
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identyfikowani jako źródło tej informacji. Zamiast tego poprosili 
konkretnie, aby zostali opisani jako „pokorni posłańcy Prawa Jedności”. W 
tym stwierdzeniu uznają swoje ograniczenia i szanują swój związek z jedyną 
prawdą, która przekracza (ale obejmuje) każdą pozorną część tożsamości we 
wszechświecie:  

[Zachęcamy poszukującego, aby nie usuwał] skupienia uwagi na Jedynym 
Nieskończonym Źródle miłości i światła, którego wszyscy jesteśmy 
posłańcami, pokornymi i wiedzącymi, że my sami jesteśmy tylko 
najmniejszą częścią Stwórcy, małą częścią wspaniałej całości nieskończonej 
inteligencji. 

Prawo Jedności i jego kosmologia 
Oto jak Ra opisał Prawo Jedności: 

W rzeczywistości nie ma dobra ani zła. Nie ma tu żadnej polaryzacji, 
ponieważ wszystko, jak byście powiedzieli, w pewnym momencie waszego 
tańca zostanie pojednane poprzez kompleks umysłu/ciała/ducha, którym 
bawisz się, zniekształcając na różne sposoby w tym czasie. To 
zniekształcenie w żadnym wypadku nie jest konieczne. Jest wybierane przez 
każdego z was jako alternatywa dla zrozumienia całkowitej jedności myśli, 
która wiąże wszystkie rzeczy. Nie mówisz o podobnych lub nieco podobnych 
bytach lub rzeczach. Jesteś każdą rzeczą, każdą istotą, każdą emocją, 
każdym wydarzeniem, każdą sytuacją. Jesteś jednością. Jesteś 
nieskończonością. Jesteś miłością/światłem, światłem/miłością. Jesteś. To jest 
Prawo Jedności. 

W tej książce Ra stawia nas twarzą w twarz z tą samą podstawową prawdą, 
o której mówili mistycy ze wszystkich stron świata na przestrzeni wieków: 
zdumiewające uświadomienie, że Jedyny Nieskończony Stwórca jest w nas, 
we wszystkim i wszędzie. W rzeczywistości Prawo Jedności stwierdza, że 
nie ma niczego, co nie jest Stwórcą; nie ma nic poza tą podstawową 
jednością. Ra donosi, że Stwórca stworzył nieskończone stworzenie z Siebie 
w celu poznania i doświadczenia Siebie. Ta „inteligentna nieskończoność”, 
jak nazywa ją Ra, generuje sama z siebie galaktyki, gwiazdy, planety, istoty 
takie jak my sami, ciemność i światło, miłość i strach, każdy aspekt 
znaczenia i doświadczenia, każdy sposób myślenia i działania oraz wszystko 
inne rzeczywiste i wyobrażone na każdej płaszczyźnie istnienia. I obdarzył 
każdą pozorną część tego stworzenia fundamentem wolnej woli: zdolnością 
uczenia się, rozwoju, zamiarów, adaptacji, dokonywania wyborów 
ewolucyjnych, wyznaczania doświadczeń na powrotnej ścieżce do Stwórcy. 
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Wraz z przemierzaniem naszych duchowych podróży ćwiczymy wolną 
wolę, wybierając stopniowe lepsze poznawanie siebie, a prędzej czy później 
dojdziemy do jedności z Jedynym Stwórcą. Gdy cała nieskończoność istot 
w nieskończonym stworzeniu podróżuje tą ścieżką, Jedyny Stwórca poznaje 
Siebie w sposób niewyobrażalny i nieskończony poprzez każdy wybór 
wolnej woli, jaki kiedykolwiek został dokonany przez każdą część kreacji. 

Podróż, którą podejmuje każda dusza, według Ra, przechodzi przez 
nieskończony system „oktaw”, z których każda podzielona jest na siedem 
rosnących gęstości (lub koncentracji) światła. W pierwszej gęstości naszej 
obecnej oktawy, ogień i wiatr uczą ziemię i wodę formowania w taki 
sposób, aby stworzyć fundament dla późniejszego życia biologicznego.  

Druga gęstość to poziom świadomości zamieszkiwany przez bakterie i 
organizmy jednokomórkowe w niższych stadiach aż do roślin i zwierząt w 
wyższych stadiach. Lekcje tej gęstości obejmują transformację od 
przypadkowej zmiany pierwszej gęstości do bardziej spójnej świadomości, 
która ułatwia wzrost i ukierunkowany ruch. Gdy istoty przechodzą przez 
drugą gęstość, zaczynają dążyć do następnej gęstości samoświadomości; a 
kiedy kompleks duchowy zostaje przebudzony, możliwe staje się przejście 
do trzeciej gęstości. 

Według Konfederacji Ziemia i jej ludzka populacja zbliżają się obecnie do 
końca cyklu trzeciej gęstości. W tej trzeciej gęstości, gęstości wyboru, 
mamy bardziej rozwiniętą samoświadomość, która obejmuje umysł, ciało i 
po raz pierwszy w pełni aktywowanego ducha. Funkcją tej gęstości jest 
polaryzacja naszej świadomości i wybranie naszej formy miłości, naszej 
formy służby. Na jednym końcu spektrum polaryzacji znajduje się służba 
sobie: wyłączna miłość do siebie, która odrzuca uniwersalną miłość i stara 
się kontrolować, manipulować, wykorzystywać, a nawet zniewalać innych 
z korzyścią dla siebie. Na drugim końcu spektrum jest służba innym: 
miłość nie tylko do siebie, ale do wszystkich innych ja. Służba innym szuka 
powszechnej, bezwarunkowej miłości i obejmuje ją, we wszystkim widzi 
Stwórcę i wspiera wolną wolę wszystkich. Nasze przeżywane życia nie są 
czarno-białe, aczkolwiek, dążymy do jednego z krańców spektrum 
biegunowości w świadomości. 

W zgodzie z różnymi tradycjami mądrości na Ziemi, Ra informuje, że 
zbliżamy się do „nowej ery” lub tego, co Ra nazwałby zbiorem czwartej 
gęstości miłości i zrozumienia. To tutaj rodzi się kompleks pamięci 
społecznej, gdzie myśli stają się rzeczami, miłość staje się widoczna, a 
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pozytywne i negatywne polaryzacje oddzielają się od siebie, by 
zamieszkiwać środowiska bardziej dostosowane do ich odpowiednich i 
rozbieżnych przebiegów ewolucji. 

Piąta gęstość to gęstość światła, w której mądrość staje się ogniskiem i 
kryterium przejścia do następnej gęstości. Szósta gęstość równoważy i 
jednoczy miłość wyuczoną w czwartej gęstości ze światłem (mądrością) 
wyuczoną w piątej gęstości i wytwarza moc służenia innym, która jest 
bardziej skuteczna niż ta oparta wyłącznie na miłości lub mądrości. Siódma 
gęstość osiąga obszary doświadczenia jeszcze trudniejsze do opisania. 
Według Ra jest to gęstość „wieczności” i tutaj zaczynamy wchodzić w 
całkowitą harmonię z Jedynym Stwórcą. Ósma gęstość reprezentuje 
całkowite połączenie całego stworzenia z Jedynym Stwórcą i może być 
postrzegana jako pierwsza gęstość nowej oktawy, podobnie jak nuty w skali 
muzycznej. Owoce tej oktawy ostatecznie dadzą początek kolejnej oktawie 
gęstości, której owoce dadzą początek kolejnej oktawie gęstości i tak dalej, 
w nieskończoność. 

Jak powstawał Kontakt z Ra 
Don Elkins zaczął zadawać ważne pytania dotyczące życia, kiedy był w 
gimnazjum. Pośród codziennego czytania, pisania i arytmetyki myślał 
sobie: Jaki jest sens życia? Jak duży jest wszechświat i jak on działa? Czego nie 
wiemy? To pragnienie zrozumienia i ułożenia elementów układanki w 
całość utrzymywało się nieprzerwanie przez całe jego wcielenie. W życiu 
zawodowym Elkins został profesorem zarówno inżynierii mechanicznej, jak 
i fizyki, a prywatnie był zdeterminowanym badaczem UFO, reinkarnacji i 
innych dziedzin badań, które mogą zostać zebrane razem pod nagłówkiem 
zjawisk paranormalnych. Zdał sobie sprawę, że współczesnej nauce nie 
udało się odkryć podstawowych zasad działania i celu wszechświata, więc 
zwrócił się do tych dziedzin w celu uzyskania odpowiedzi, których nauka 
nie mogła zapewnić. 

Carla L. Rueckert była od dzieciństwa osobą obdarzoną wybitnym 
intelektem oraz głęboką i osobistą wiarą. W tym ostatnim punkcie nazwała 
siebie „kolebką Episkopalną” i ostatecznie mistyczną chrześcijanką. Co do 
pierwszego punktu to, Carla była wcześnie rozwiniętym dzieckiem, które 
przodowało w szkole, opanowując każdy oferowany jej test. A przede 
wszystkim, pomimo trudnych okoliczności dorastania, Carla wibrowała 
miłością do życia. Żyła tańcem, śpiewem, obcowaniem z naturą i 
ucieleśnieniem życia pełnego oddania i służby. Była tak oddana 
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kochającemu punktowi widzenia, że ludzie często uważali ją za niewinną 
lub naiwną, wyzwalając u niektórych pragnienie ochrony Carli przed 
światem, który uważali za mniej czysty niż ona była. 

Pod koniec 1961 roku Don otrzymał mały, brązowy tom, twórczo 
zatytułowany Brązowy notatnik, który został opracowany przez Walta 
Rogersa z Detroit w stanie Michigan, który wcześniej doświadczył 
spotkania twarzą w twarz z istotą UFO. Po spotkaniu pan Rogers wykazał 
„utrzymujący się kontakt telepatyczny” z tą istotą,  zjawisko, które było 
często opisywane w podobnych spotkaniach z lat pięćdziesiątych XX wieku. 
Skompilowany brązowy notatnik Rogersa zawierał informacje o 
metafizycznej naturze rzeczywistości z rzekomych źródeł pozaziemskich. 
Opisuje również, jak grupa ludzi, która często ze sobą medytowała, mogła 
otrzymać tego rodzaju informacje poprzez telepatyczny kontakt z istotami 
pozaziemskimi. Elkins był pod tak wielkim wrażeniem korelacji między 
materiałem czanelingowym w notatniku a jego własną pracą, że na 
podstawie tych informacji postanowił przeprowadzić eksperyment z 
tuzinem swoich studentów fizyki w Louisville, Kentucky.  

Wiadomość o tym dotarła do uszu koleżanki jednego z tych uczniów. 
Niedawno zainteresowała ją cisza i zamiłowanie do medytacji, więc 
poprosiła o uczestnictwo. Nazywała się Carla L. Rueckert. 

Nie powiedział grupie, co może się wydarzyć, tylko że coś interesującego 
mogłoby się wydarzyć, gdyby razem medytowali. W rzeczywistości 
próbował przeprowadzić eksperyment naukowy, aby sprawdzić, czy 
studenci otrzymają pozaziemski kontakt telepatyczny bez podpowiedzi. Po 
upływie jakiego czasu i nie uzyskano ostatecznych rezultatów, Walt Rogers 
odwiedził grupę i skierował do swojego źródła, Hatonna, istoty, z którą 
doświadczył spotkania twarzą w twarz. Hatonn powiedział, że próbowali 
czanelować przez część grupy Dona, ale uczniowie nie byli świadomi, że 
wrażenia, które otrzymywali - ale nie werbalizując ich - pochodziły od istot 
pozaziemskich. Elkins uważał, że to zdarzenie unieważniło naukową 
ważność eksperymentu, ale zaczęło przynosić rezultaty. Po tej wizycie 
wszyscy w grupie, z wyjątkiem Carli, nauczyli się czanelingu; ona wolała 
cichą medytację. 

Drogi Carli i Dona po tym spotkaniu prowadziły przez jakiś czas różnymi 
ścieżkami, ale ostatecznie zjednoczyli się i oficjalnie połączyli razem w 
ramach wspólnej misji badawczej i poszukiwawczej w 1968 roku. Dwa lata 
później utworzyli firmę L/L Company, zmieniając jej nazwę na L/L 
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Research w 1976 roku. I było to w 1974 roku - dwanaście lat po tym, jak 
Carla wzięła udział w pierwszym eksperymencie z czanelingiem - Don 
poprosił Carlę, aby ona sama podjęła się usługi czanelingu. 
Nieprzypadkowo był to ten sam rok, w którym Elkins zaczął faktycznie 
przechowywać (nie wyrzucać ani przetwarzać) nagrań kasetowych z 
czanelingów. Wiadomości posunęły się do przodu jakościowo dzięki 
umiejętnościom Carli w czanelingu w połączeniu z udoskonaleniami, które 
wprowadziła do podstawowych protokołów czanelingu Dona. Wśród tych 
udoskonaleń Carla opracowała kluczowe procedury strojenia instrumentu 
i kwestionowania kontaktu, który stał się cechą charakterystyczną stylu 
czanelingu L/L Research. 

W 1978 roku Jim McCarty mieszkał z dala od cywilizacji w chatce z bali, 
którą zbudował na swoich 132 akrach ziemi w lasach w środkowym 
Kentucky. Pewnego wieczoru, kiedy słuchał w swoim zasilanym bateryjnie 
radiu stacji WKQQ nadającej z Lexington w stanie Kentucky, usłyszał 
wywiad z Donem Elkinsem i Carlą L. Rueckert na temat UFO. 
Zafascynowany Jim miał nadzieję, że pewnego dnia ich spotka. Rok później 
jego życzenie się spełniło, kiedy znajomi gospodarze przedstawili go 
Donowi i Carli, których znali. Po rocznej jeździe do Louisville w każdą 
niedzielę wieczorem, aby wziąć udział w medytacjach czanelingowych, Don 
i Carla zaprosili Jima, aby dołączył do nich i pomógł w ich badaniach. Jim 
zamieszkał z nimi 23 grudnia 1980 roku. 

Dwadzieścia trzy dni później, 15 stycznia 1981 r., Kiedy Carla uczyła 
ucznia, jak czanelować, głos przemówił przez Carlę i powiedział: „Jestem 
Ra”. Przed tą sesją wszystkie czanelingi Carli były wykonywane świadomie, 
ale kiedy służyła jako instrument dla czanelingu Ra, całkowicie traciła 
przytomność. W sposób, który nigdy nie był w pełni zrozumiały dla Dona, 
Carli ani Jima, opuściła swoje ciało, aby skontaktować się z Ra. Ra był 
wtedy w stanie zdalnie i mechanicznie obsługiwać struny głosowe Carli, aby 
odpowiadać na pytania Dona. Przy każdej kolejnej ze 105 sesji 
następujących po pierwszej Carla traciła przytomność, zupełnie 
nieświadoma tego, co przez nią przechodzi. Dopiero podczas sesji 23 Don 
zaczął pokazywać jej transkrypcje słów Ra. Wcześniej ukrywał je przed nią, 
aby zachować naukową żywotność kontaktu. 

Kontakt z Ra był tak wielkim krokiem naprzód w głębi wglądu i szerokiej 
wizji, że Don, Carla i Jim całkowicie poświęcili się temu kontaktowi przez 
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następne trzy lata i dwa miesiące.1 

Rozmowa z Ra 
Styl kontaktu Ra miał charakter wyłącznie pytań i odpowiedzi. Uważali, że 
ten format jest najlepszy, aby zapewnić, by wolna wola każdej osoby w 
grupie nie została naruszona. Ra opisał ich kontakt jako „wąskie pasmo”, 
co oznaczało kilka rzeczy: po pierwsze, że do utrzymania kontaktu 
potrzebne były znaczne skupienie i dyscyplina; po drugie, że jakość 
informacji była o wiele bardziej precyzyjna i głębsza niż była dostępna 
dzięki świadomemu czanelingowi; i po trzecie, że chcieli skupić się głównie 
na filozofii i ponadczasowych zasadach duchowych, co oznaczało unikanie 
przemijających informacji, które nie miały trwałej wartości. 

Ra wybrał Dona, Carlę i Jima do komunikacji, ponieważ Don i Carla od 
lat ćwiczyli i udoskonalali proces czanelingu. Ale bardziej zasadniczo 
wybrali tych trzech poszukiwaczy, ponieważ jako grupa cieszyli się 
znaczącą, trwałą, prawie bezwysiłkową harmonią. Równie ważna była 
absolutna czystość pragnień Carli i całkowite oddanie służbie Jednemu 
Nieskończonemu Stwórcy, zwłaszcza poprzez komunikację, a zwłaszcza 
poprzez czaneling. Czynniki te wspierały kontakt z Ra w stabilny sposób, 
który ostatecznie dał 106 sesji eksploracji Prawa Jedności. 

Przygotowania do kontaktu z Ra rozpoczęły się w noc poprzedzającą każdą 
sesję. Don, Carla i Jim medytowali razem, a następnie omawiali poprzednią 
sesję, tworząc nowe pytania, które mieli zadać Ra. Odkryto, że transfery 
energii seksualnej wydłużały sesje Ra, zwiększając energie życiowe Carli, 
więc Carla i Jim, mając już zażyły związek, zadedykowali ten transfer 
Jedynemu Stwórcy i kontaktowi z Ra. Rankiem podczas sesji Don, Carla i 
Jim jedli lekkie śniadanie, a następnie Jim robił Carli masaż pleców, aby 
powstrzymać artretyczny ból, który wynikał z leżenia nieruchomo przez 
około godzinę.  

Pomiędzy śniadaniem a sesją medytowali razem w salonie, a podczas tej 
medytacji Don często otrzymywał kolejne pytanie lub dwa, aby zadać Ra. 
Następnie udawali się do pokoju Ra i umieszczali Carlę na łóżku pośrodku 
pokoju. Jim ustawiał trzy magnetofony, aby zapewnić udane nagranie. Don 
mierzył to, co Ra nazywał „dodatkami” - Biblię, kadzidło, kielich z wodą i 
świecę - aby upewnić się, że są one w optymalnym położeniu, zgodnie z 

                                                             
1  Aby zapoznać się z bardziej szczegółowym opisem wydarzeń, które doprowadziły do 

kontaktu z Ra, zobacz „Resource Series”. 
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instrukcjami Ra. (Te przedmioty zostały wybrane przez Ra ze względu na 
ich osobiste znaczenie dla Carli, ponieważ służyła w gildii ołtarzu w swoim 
kościele i przystrajała ołtarz w każdą niedzielę. Były dla niej wielkim 
pocieszeniem, kiedy opuszczała swoje ciało.)  

Ra dał grupie rytuał ochronny zwany Kręgiem Jedności, w którym Don i 
Jim chodzili wokół Carli, powtarzając słowa, które odzwierciedlały ich 
pragnienie służenia innym. Następnie Don zasiadał w swoim krześle i 
analizował pytania do Ra, a Jim zajmował swoje krzesło i rozpoczynał 
medytację, która trwała przez cały czas trwania sesji. Wizualizował światło 
przemieszczające się przez centra energetyczne Carli od czubka jej głowy aż 
do jej stóp. W ciągu minuty lub dwóch po ukończeniu Kręgu Jedności, Ra 
rozpoczynał sesję. 

Podczas trzyletniego kontaktu z Ra Don był w stanie zadać Ra ponad 2600 
pytań. Ich odpowiedzi pozwoliły mu dopasować wiele elementów 
układanki, których potrzebował, aby ostatecznie odpowiedzieć na swoje 
największe, najbardziej palące pytania.  

Poszukiwacz szuka Jednego 
Ra powiedział, że każdy z nas jest poszukiwaczem prawdy. Kiedy 
wzmocnimy naszą wolę poszukiwania prawdy i wiarę, że znajdziemy miłość 
w sobie i w otaczającym nas świecie, z pewnością odnajdziemy również 
naszą prawdziwą naturę, co jest innym sposobem powiedzenia, Jeden 
Nieskończony Stwórca. Jak powiedział Ra:  

Poszukiwacz szuka Jednego. Tego Jednego ma szukać, jak powiedzieliśmy, 
zrównoważone i akceptujące siebie ja, świadome zarówno jego pozornych 
zniekształceń, jak i całkowitej doskonałości. Spoczywając w tej 
zrównoważonej świadomości, istota następnie otwiera jaźń na wszechświat, 
którym jest. Energia świetlna wszystkich rzeczy może wtedy zostać 
przyciągnięta przez to intensywne poszukiwanie, a gdziekolwiek 
poszukiwanie wewnętrzne spotyka przyciągniętą kosmiczną pranę, 
następuje urzeczywistnienie Jednego. 

Podczas naszych sesji czanelingowych Konfederacja prawie zawsze 
poprzedza każdą sesję, doradzając poszukującym, aby uważnie rozważali 
przesłania, a następnie wykorzystali własne rozeznanie, aby określić, co jest 
pomocne i prawdziwe dla siebie, a resztę zostawić za sobą. Powtarzamy tę 
opinię czytelnikom tej książki, zachęcając wszystkich, którzy czytają słowa 
Ra, aby podeszli do nich z otwartym, ale wnikliwym umysłem. Użyliśmy 
słowa „prawdziwe” powyżej, ale przypominamy, że ty jesteś prawdą, której 
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szukasz; żadne przesłanie, filozofia ani żadna kombinacja słów nie może 
równać się z tobą ani zastąpić tego, kim jesteś. 

Błogosławieństwa na twojej drodze poszukiwania Jednego Nieskończonego 
Stwórcy w sobie, w twoich przyjaciołach i rodzinie oraz w otaczającym cię 
świecie.  

 



 

UWAGI DLA CZYTELNIKA 
Kiedy Don, Carla i ja mieliśmy te sesje z Ra we wczesnych latach 80-tych, 
wiedzieliśmy, że przeżywamy najlepsze dni naszego życia. Wiedzieliśmy, że 
ta praca była głównym powodem naszego pobytu na Ziemi. Z trudem 
mogliśmy uwierzyć w nasze szczęście, że jesteśmy związani z pozaziemskimi 
istotami, które mówiły tak elokwentnie, tak precyzyjnie i tak głęboko o 
naturze stworzenia, o tym, jak wszyscy przez to ewoluujemy, o sensie życia 
i jak miłość, światło i jedność są podstawowym budulcem wszystkich 
rzeczy. Po prostu Ra mówił językiem naszych serc i naszych dusz, a my 
wibrowaliśmy w harmonii ze wszystkim, co mieli do powiedzenia.  

Z biegiem lat odkryliśmy, że istnieje niewielka społeczność poszukiwaczy 
prawdy, którzy również mają tę potężną, współczującą wibrację z 
informacjami Ra. Jeśli jesteś jedną z tych osób, witaj w naszej rodzinie. 
Nawet jeśli nigdy się nie spotkamy, dobrze jest wiedzieć, że tu jesteś. W 
naszej wspólnej służbie Jedynemu Nieskończonemu Stwórcy jesteśmy 
zawsze razem, bez względu na wygląd naszej fizycznej rzeczywistości. 
Dlatego przesyłamy wam naszą miłość i światło i prosimy, abyście dzielili 
się swoją miłością i światłem ze wszystkimi, których spotykacie we 
wszystkich obecnych i przyszłych doświadczeniach życiowych.  
Jim McCarty 



 

SESJA 1. 
15 STYCZNIA 1981  

1.0 Ra Jestem Ra. Nie przemawiałem przez ten instrument do tej pory. 
Musieliśmy poczekać, aż zostanie precyzyjnie dostrojona, ponieważ 
przesyłamy wibracje w wąskim paśmie. Pozdrawiamy was w miłości i 
świetle naszego Nieskończonego Stwórcy. 

Obserwowaliśmy waszą grupę. Zostaliśmy wezwani do waszej grupy, 
ponieważ potrzebujecie różnorodności doświadczeń w czanelingu, które idą 
w parze z bardziej intensywnym lub jak można to nazwać, zaawansowanym 
podejściem do systemu badania wzorów iluzji waszego ciała, waszego 
umysłu i waszego ducha, które nazywacie poszukiwaniem prawdy. Mamy 
nadzieję, że zaoferujemy wam nieco inne spojrzenie na informację, która 
jest od zawsze i wciąż taka sama. 

Konfederacja Planet w służbie Nieskończonego Stwórcy ma tylko jedno 
ważne przesłanie. Przesłanie to, jak wiecie moi przyjaciele, brzmi: 
„Wszystko, całe życie, całe stworzenie, jest częścią Jednej Pierwotnej 
Myśli”. 

Spróbujemy każdego kanału, jeśli będziemy mogli. Odbiór naszej wiązki 
jest nieco bardziej zaawansowanym wyczynem niż odbiór szerszych pasm 
wibracyjnych kanałów otwartych przez innych członków dla bardziej 
podstawowej i średniozaawansowanej pracy. 

Zastanówmy się przez chwilę, czym jest myśl. Co to znaczy, moi przyjaciele, 
pomyśleć? Czy mieliście dziś myśli? Jakie myśli pomyśleliście dzisiaj? Które 
myśli dzisiaj były częścią Pierwotnej Myśli? W ilu waszych myślach 
mieszkało stworzenie? Czy miłość była w nich zawarta? A czy służba była 
dobrowolnie oferowana? 

Nie jesteście częścią materialnego wszechświata. Jesteście częścią myśli. 
Tańczycie w sali balowej, w której nie ma materii. Jesteście tańczącymi 
myślami. Poruszacie swoje ciało, umysł i ducha w nieco ekscentrycznych 
wzorcach, ponieważ nie w pełni zrozumieliście koncepcję bycia częścią 
Pierwotnej Myśli. 

W tym momencie przeniesiemy się do instrumentu znanego jako Don. 
Jestem Ra. 

[Dwuminutowa pauza.] 
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Jestem Ra. Ponownie jestem z tym instrumentem. Jesteśmy blisko 
nawiązania kontaktu, ale mamy problem z przeniknięciem przez pewne 
napięcie mentalne i brak koncentracji, które są dość charakterystyczne dla 
tego kanału. Opiszemy zatem rodzaj wysyłanej wibracji. Instrument 
poczuje, jak wchodzimy w pole energii pod niewielkim kątem, w kierunku 
tylnej części głowy, w wąskim, ale mocnym obszarze intensywności. Nie 
jesteśmy w stanie zaoferować żadnego polepszenia z powodu naszych 
własnych ograniczeń transmisji. Dlatego jeśli instrument odczuwa ten 
szczególny efekt, może wypowiedzieć nasze myśli, gdy do niego dotrą. 
Ponownie spróbujemy nawiązać kontakt. Jestem Ra. 

[Dziewięćdziesiąt sekund przerwy.] 

Ten instrument opiera się naszemu kontaktowi. Zapewniamy ją jednak, że 
jesteśmy zadowoleni, że kontakt z tym znanym jako Don nie jest obecnie 
lepszym od tego instrumentu. Dlatego przejdziemy do tego znanego jako 
Leonard. Ponownie ostrzegamy instrument, że jest to komunikacja 
wąskopasmowa, która jest odczuwana jako wibracja wchodząca w aurę. 
Przeniesiemy teraz ten kontakt. Jestem Ra. 

[Dziewięćdziesiąt sekund przerwy.] 

Jestem Ra. Jeszcze raz witamy was w miłości i świetle naszego 
Nieskończonego Stwórcy. Prosimy o cierpliwość, ponieważ jesteśmy 
trudnym kanałem do odbioru. Być może jednak możemy dodać więcej 
wymiarów do waszego rozumienia. 

W tej chwili z przyjemnością spróbujemy porozmawiać na dowolny temat 
lub odpowiedzieć na pytanie, które te istoty w pokoju mogą potencjalnie 
chcieć zadać. 

1.1 P Y T A J Ą C Y  Wydaje się, że członkowie Konfederacji mają określony cel. Czy 
to prawda, a jeśli tak, jaki jest twój cel? 

R A  Jestem Ra. Komunikujemy się teraz. My też mamy swoje miejsce. Nie 
należymy do [gęstości] Miłości ani [gęstości] Światła.1 Jesteśmy tymi, 
którzy są z Prawa Jedności. W naszej wibracji polaryzacje są 

                                                             
1 Słowo „gęstość” zostało tutaj dodane, aby zwiększyć jasność tego, co uważamy za 

zamierzone znaczenie Ra. Czwarta gęstość to gęstość miłości i zrozumienia. Piąta 
gęstość to gęstość światła. Ra należy do szóstej gęstości, w której miłość i światło 
są zjednoczone. 
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zharmonizowane, złożoności uproszczone, a paradoksy mają rozwiązania. 
Jesteśmy jednością. Taka jest nasza natura i nasz cel. 

Jesteśmy na waszej planecie od dłuższego czasu i służyliśmy z różnym 
powodzeniem w przekazywaniu Prawa Jedności, Zjednoczenia, Zgodności 
waszym ludziom. Chodziliśmy po waszej ziemi. Widzieliśmy twarze 
waszych ludzi. Nie jest tak w przypadku wielu istot Konfederacji. 
Stwierdziliśmy, że nie było to skuteczne.  

Poczuliśmy jednak wielką odpowiedzialność, aby pozostać w celu usunięcia 
zniekształceń i sił, które zostały nadane Prawu Jedności. Będziemy to 
kontynuować, dopóki wasz, powiedzmy, cykl nie zostanie odpowiednio 
zakończony. Jeśli nie ten, to następny. Nie jesteśmy częścią czasu i dlatego 
możemy być z wami w każdym z waszych czasów. 

Czy to daje ci wystarczająco dużo informacji, z których możesz wydobyć 
nasz cel, mój bracie? 

1.2 P Y T A J Ą C Y  Tak. Dziękuję. 

R A  Doceniamy twoją wibrację. Czy jest inne zapytanie? 

1.3 P Y T A J Ą C Y  Słyszałem o nazwie „Ra” w związku z Egipcjanami. Czy jesteś w 
jakikolwiek sposób powiązany z tym Ra? 

R A  Jestem Ra. Tak, powiązanie jest poprawne. Czy możemy to wyjaśnić? 

1.4 P Y T A J Ą C Y  Tak proszę. 

R A  Czego nie rozumiesz? 

1.5 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś podać mi trochę więcej szczegółów na temat twojej 
roli wśród Egipcjan? 

R A  Jestem Ra. Tożsamość wibracji Ra jest naszą tożsamością. Jako grupa, 
lub jak można by to nazwać, kompleks pamięci społecznej, nawiązaliśmy 
kontakt z rasą na waszej planecie, którą nazywacie Egipcjanami. Inni z 
naszej gęstości nawiązali kontakt w tym samym czasie w Ameryce 
Południowej, a tak zwane „zaginione miasta” były ich próbami wniesienia 
wkładu do Prawa Jedności. 

Rozmawialiśmy z tym, który usłyszał, zrozumiał i był w stanie ogłosić 
Prawo Jedności. Jednakże kapłani i ludzie tamtej epoki szybko zniekształcili 
nasze przesłanie, okradając je z, powiedzmy, współczucia, które to jest 
nieodłączną cechą jedności. Skoro zawiera wszystko, nie może niczym 
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gardzić. 

Gdy nie byliśmy w stanie dłużej dysponować odpowiednimi kanałami, za 
pomocą których można by wyrażać Prawo Jedności, wycofaliśmy się z tej 
obłudnej pozycji, w której pozwoliliśmy się znaleźć. A inne mity, jak 
możemy je nazwać, inne zrozumienie, które dotyczyło polaryzacji i rzeczy 
waszego kompleksu wibracyjnego, ponownie wygrały w tym szczególnym 
kompleksie społecznym. 

Czy stanowi to wystarczającą ilość informacji, czy możemy mówić dalej? 

1.6 P Y T A J Ą C Y  [Niesłyszalne] 

R A  Czy jest inne zapytanie? 

1.7 P Y T A J Ą C Y  [Pytanie zostało utracone, ponieważ pytający siedział zbyt daleko od 
magnetofonu, aby mógł zostać nagrany.] 

R A  Jestem Ra. Rozważ to, jeśli chcesz, że wszechświat jest nieskończony. 
Nie zostało to jeszcze udowodnione ani obalone, ale możemy was zapewnić 
że nie ma końca dla was samych, dla waszego zrozumienia, tego, co 
nazwalibyście swoją podróżą w poszukiwaniu czy też w waszym 
postrzeganiu stworzenia. 

To, co jest nieskończone, nie może być mnogie, bo mnogość jest pojęciem 
skończonym. Aby mieć nieskończoność, musisz zidentyfikować lub 
zdefiniować tę nieskończoność jako jedność; w przeciwnym razie termin 
nie ma żadnego odniesienia ani znaczenia. W Nieskończonym Stwórcy 
istnieje tylko jedność. Widzieliście proste przykłady jedności. Widziałeś 
pryzmat, który pokazuje wszystkie kolory pochodzące ze światła 
słonecznego. To jest uproszczony przykład jedności. 

W rzeczywistości nie ma dobra ani zła. Nie ma żadnej polaryzacji, gdyż 
wszystko, jak byście powiedzieli, w pewnym momencie waszego tańca 
zostanie pojednane poprzez kompleks umysłu/ciała/ducha, którym bawicie 
się zniekształcając się w tym czasie na różne sposoby. To zniekształcenie w 
żadnym wypadku nie jest konieczne. Jest wybierane przez każdego z was 
jako alternatywa dla zrozumienia całkowitej jedności myśli, która wiąże 
wszystkie rzeczy.  

Nie mówimy o podobnych lub nieco podobnych istotach lub rzeczach. 
Jesteście każdą rzeczą, każdą istotą, każdą emocją, każdym wydarzeniem, 
każdą sytuacją. Jesteście jednością. Jesteście nieskończonością. Jesteście 
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miłością/światłem, światłem/miłością. Jesteście. To jest Prawo Jedności. 

Czy możemy bardziej szczegółowo sformułować to prawo? 

1.8 P Y T A J Ą C Y  [Niesłyszalne] 

R A  Czy na ten moment jest jeszcze inne pytanie? 

1.9 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz powiedzieć coś o nadchodzących zmianach 
planetarnych? 

R A  Jestem Ra. Wolałem zaczekać, aż ten instrument ponownie osiągnie 
właściwy stan głębi jedności lub jednopunktowości, zanim zaczniemy 
mówić. 

Zmiany są bardzo, bardzo trywialne. Nie przejmujemy się warunkami, 
które przynoszą zbiory. 

1.10 P Y T A J Ą C Y  Kolejne pytanie. Czy jest możliwe stworzenie jakiegokolwiek 
przyspieszenia zrozumienia [u] innych istot [czy też są te] wszystkie 
wysiłki... wysiłki jednostki w celu przyspieszenia zrozumienia siebie? 
Innymi słowy, jeśli jednostka próbuje ogólnie działać jako katalizator w 
celu zwiększenia świadomości planetarnej świadomości, czy nie robi nic 
poza działaniem dla siebie, czy też jest możliwe [niesłyszalne]? 

R A  Jestem Ra. Odpowiemy na twoje pytanie w dwóch częściach, z których 
obie są równie ważne. 

Po pierwsze, musisz zrozumieć, że różnica między tobą a innymi nie jest 
dla nas widoczna. Nie uważamy, że istnieje różnica między wysiłkami 
podnoszącymi świadomość poprzez zniekształcenia, które rzutujesz jako 
osobowość, a zniekształceniami, które rzutujesz jako inna osobowość. 
Zatem uczenie się jest tym samym, co nauczanie, chyba że nie nauczasz 
tego, czego się uczysz; w takim przypadku zrobiłeś dla siebie/nich niewiele 
lub nic dobrego. To zrozumienie powinno być rozważane przez twój 
kompleks umysłu/ciała/ducha, ponieważ jest to zniekształcenie, które 
odgrywa rolę w twoich doświadczeniach w tym węźle. 

Wracając do drugiej części naszej odpowiedzi postaramy się wyrazić nasze 
zrozumienie, choć ograniczone. Świadomość zindywidualizowana 
grupowo to stan dzielenia się zrozumieniem z innymi zniekształceniami 
kompleksów umysłu/ciała/ducha, które są w wyraźnym zasięgu kompleksu 
umysłu/ciała/ducha jednostki lub grupy. Tak więc mówimy do ciebie i 
akceptujemy zarówno nasze zniekształcenia, jak i twoje własne, aby ogłosić 
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prawa stworzenia, a zwłaszcza Prawo Jedności.  

Nie jesteśmy dostępni dla wielu waszych ludzi, ponieważ nie jest to łatwo 
zrozumiały sposób komunikacji ani rodzaj filozofii. Jednakże, miejmy 
nadzieję, nasza istota jest wyrazistym przykładem zarówno konieczności, 
jak i niemal beznadziejności prób nauczania. 

Każda z osób w tej grupie stara się bez zniekształceń wykorzystywać, 
przetrawiać i różnicować informacje, które wysyłamy z tego instrumentu 
do kanałów kompleksu umysłu/ciała/ducha. Nieliczni, których oświecisz, 
dzieląc się swoim światłem, to znacznie więcej niż wystarczający powód do 
jak największego wysiłku. Służyć jednemu to służyć wszystkim.  

Dlatego odpowiadamy na to pytanie, stwierdzając, że naprawdę jest to 
jedyne działanie, które jest tego warte: uczenie się/nauczanie i 
nauczanie/uczenie się. Nie ma nic innego, co mogłoby pomóc w 
zademonstrowaniu Pierwotnej Myśli, z wyjątkiem samego twojego 
jestestwa a jest wiele zniekształceń, które pochodzą z niewyjaśnionej, 
nieartykułowanej lub okrytej tajemnicą istoty. Zatem próba rozeznania i 
przebicia się przez jak najwięcej grupowych zniekształceń 
umysłu/ciała/ducha wśród waszych ludzi w trakcie waszego nauczania jest 
bardzo dobrym wysiłkiem do podjęcia. Nie możemy już bardziej odważnie 
mówić o Twoim pragnieniu służenia. 

Czy możemy wypowiedzieć się na ten temat z innej perspektywy? 

1.11 P Y T A J Ą C Y  Czy będziesz dostępny do komunikacji? Czy możemy wezwać cię 
w przyszłości? 

R A  Jestem Ra. Mamy dobry kontakt z tym instrumentem ze względu na jej 
ostatnie doświadczenia z transem. Jest w stanie przekazać nasze myśli w 
waszej przyszłości. Radzimy jednak zachować ostrożność w zakłócaniu 
kanału przez kilka chwil, a następnie odpowiednią procedurę wspomagania 
instrumentu, który do pewnego stopnia ma potrzebę ponownego wejścia w 
kompleks umysłu/ciała/ducha, który to instrument wybrał dla doświadczeń 
życiowych w tym czasie/przestrzeni. Czy rozumiesz, jak pielęgnować ten 
instrument? 

1.12 P Y T A J Ą C Y  Nie. Czy mógłbyś to wyjaśnić? 

R A  Sugerujemy najpierw krótki okres ciszy.  

Następnie powtórzenie wibracyjnego kompleksu dźwięków instrumentu w 
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twojej gęstości, którego nazywasz imieniem. Powtarzaj, aż uzyskasz 
odpowiedź.  

Następnie nałóż ręce w okolicy szyi na krótki okres, aby instrument mógł 
naładować baterie, które nie są, powiedzmy, pełne esencji tego konkretnego 
pola w tym czasie.  

A na koniec dar wody, który został napełniony miłością wszystkich tu 
obecnych. To odświeży tę istotę, ponieważ jej zniekształcenia zawierają 
dużą wrażliwość na wibracje miłości, a naładowana woda wpłynie na 
komfort.  

Czy teraz rozumiesz? 

1.13 P Y T A J Ą C Y  Niezupełnie. 

R A  Jestem Ra. Przeszukujemy twój umysł by znaleźć wibrację „Alrac”. To 
ta twoja wibracja zawiera największą ilość tego, co nazwałbyś miłością. Inni 
nazwaliby tę istotę „Carla”.  

Ładowanie wody jest dokonywane przez obecnych, kładąc ręce na szklance 
i wizualizując moc miłości wchodzącej do wody. Spowoduje to 
naładowanie tego bardzo skutecznego medium tymi wibracjami. 

Ten instrument jest w tej chwili dość zmęczony. Jednakże jej serce jest 
takie, że nadal pozostaje dla nas otwarta i użyteczna jako kanał. Dlatego 
spędziliśmy czas/przestrzeń wyjaśniając, w jaki sposób można złagodzić 
zniekształcenia tego, co możesz nazwać zmęczeniem. 

Pod żadnym pozorem nie wolno dotykać tego instrumentu, dopóki nie 
odpowie na swoje imię. Nie chcę popychać tego instrumentu poza granice 
jego energii fizycznej. Ona opada. Dlatego muszę opuścić ten instrument.  

Zostawiam was w chwale i pokoju jedności. Idźcie naprzód w pokoju, z 
radością w mocy Jednego Stwórcy. Jestem Ra. 
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2.0 R A  Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle naszego Nieskończonego 
Stwórcy. Jestem z tym kompleksem umysłu/ciała/ducha, który zaoferował 
się jako kanał. Komunikuję się z wami. 

Zapytania są uporządkowane w twoich projekcjach zniekształceń umysłu w 
tym czasie/przestrzeni. W ten sposób chciałbym zapewnić tę grupę, że moja 
własna pamięć społeczna ma jedną konkretną metodę komunikowania się 
z tymi nielicznymi, którzy mogą być w stanie zharmonizować swoje 
zniekształcenia z naszymi, a jest nią odpowiadanie na zapytania o 
informacje. Jesteśmy zadowoleni z tego formatu. Niech teraz zaczną się 
zapytania. 

2.1 P Y T A J Ą C Y  Domyślam się, że jest wystarczająco dużo ludzi, którzy 
zrozumieliby to, o czym mówisz i byliby na tyle zainteresowani, że 
moglibyśmy napisać książkę o komunikacji tego i zastanawiałem się, czy 
zgodzisz się na wydanie książki przez nas. A jeśli tak, to pomyślałem, że być 
może ukazanie trochę swojego tła historycznego będzie w porządku. 

R A  Jestem Ra. Możliwość komunikacji, jak byście to nazwali, od Jednego 
do Jednego, pomimo dopuszczalnych zniekształceń, jest powodem, dla 
którego skontaktowaliśmy się z tą grupą. Niewielu jest takich, którzy bez 
znacznego zniekształcenia pojmą to, co przekazujemy poprzez połączenie z 
tym kompleksem umysłu/ciała/ducha. 

Jeśli jednak pragniesz dzielić się naszą komunikacją z innymi, odczuwamy 
zniekształcenie w kierunku przekonania, że byłoby to najbardziej pomocne 
w regulowaniu i krystalizacji własnych wzorców wibracji na poziomach 
doświadczenia, które nazywasz życiem. Jeśli jeden jest oświecony, czyż nie 
wszyscy są oświeceni? Dlatego jesteśmy ukierunkowani na mówienie do 
Was jakimkolwiek zasobem mowy sobie życzycie. Nauczanie/uczenie się 
jest Prawem Jedności w jednym z najbardziej fundamentalnych 
zniekształceń. 

2.2 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś nam powiedzieć coś o swoim tle historycznym, o 
swoich wcześniejszych czasach w iluzji, być może o twojej inkarnacji na tej 
planecie, o której mówiłeś wcześniej oraz o kontaktach z wcześniejszymi 
rasami na tej planecie? Wtedy mielibyśmy od czego zacząć pisać tę książkę. 
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R A  Jestem Ra. Zdajemy sobie sprawę, że twój umysł/ciało oblicza właściwą 
metodę wykonania zadania stworzenia instrumentu nauczania/uczenia się. 
Zdajemy sobie sprawę, że znajdujesz nasze wcielenie, jak to nazywasz, 
interesującym. Czekaliśmy na drugie pytanie, aby podkreślić, że 
czas/przestrzeń kilku tysięcy waszych lat to powierzchowne 
zainteresowanie. Tak więc, przekazując te informacje, prosimy, aby 
należycie nie akcentowano naszych doświadczeń w waszej lokalnej 
przestrzeni/czasie. Nauczanie/uczenie się, za które odpowiadamy, jest raczej 
filozoficzne niż historyczne. Teraz zajmiemy się twoją prośbą, która jest 
nieszkodliwa, jeśli zostanie odpowiednio oceniona. 

Jesteśmy tymi z Konfederacji, którzy jedenaście tysięcy lat temu przybyli do 
dwóch z waszych kultur planetarnych, które w tamtym czasie były blisko 
związane ze stworzeniem Jednego Stwórcy. To było nasze naiwne 
przekonanie, że możemy nauczać/uczyć się poprzez bezpośredni kontakt, a 
zniekształcenia wolnej woli poszczególnych uczuć lub osobowości nie były 
zagrożone, jak sądziliśmy, zakłóceniem, ponieważ te kultury były już blisko 
związane z wszechogarniającą wiarą w żywotność lub świadomość 
wszystkiego. 

Przyszliśmy i zostaliśmy powitani przez ludzi, którym chcieliśmy służyć. 
Próbowaliśmy im pomóc technicznymi sposobami związanymi z leczeniem 
zniekształceń kompleksu umysłu/ciała/ducha poprzez użycie kryształu 
odpowiedniego do zniekształcenia, umieszczonego w odpowiednich seriach 
stosunków materiału czasu/przestrzeni. W ten sposób powstały piramidy. 

Okazało się, że technologia ta była głównie zarezerwowana dla osób ze 
skutecznym zniekształceniem umysłu/ciała w kierunku władzy. Nie było to 
intencją Prawa Jedności. Opuściliśmy waszych ludzi. Grupa, która miała 
pracować z ludźmi z obszaru Ameryki Południowej, jak nazywacie tę część 
waszej sfery, nie poddała się tak łatwo. Oni wrócili. My nie. Jednakże nigdy 
nie opuściliśmy waszych wibracji z powodu naszej odpowiedzialności za 
zmiany w świadomości, które najpierw spowodowaliśmy, a potem 
odkryliśmy, że zostały zniekształcone w sposób, niezwiązany z Prawem 
Jedności. Próbowaliśmy skontaktować się z władcami ziemi, do której 
przybyliśmy, tej, którą nazywacie Egiptem lub na niektórych obszarach, 
Ziemią Świętą. 

W osiemnastej dynastii, jak jest to znane w waszych zapisach zniekształceń 
przestrzeni/czasu, byliśmy w stanie skontaktować się z faraonem, jakbyście 
go nazywali. Mężczyzna miał niewielkie doświadczenie życiowe na waszym 
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planie i był... jak nazwałby ten instrument, wędrowcem. W ten sposób ten 
kompleks umysłu/ciała/ducha otrzymał nasze zniekształcenia 
komunikacyjne i był w stanie połączyć swoje zniekształcenia z naszymi. 

Ta młoda istota otrzymała wibracyjny kompleks dźwiękowy, który 
wibrował na cześć boga dobrobytu, jak ten kompleks umysłu/ciała, który 
nazywamy dla wygody instrumentem, nazwałby „Amonem”. Istota ta 
zdecydowała, że to imię, będące na cześć jednego z wielu bogów, było nie 
do przyjęcia i nie mogło zostać włączone do jego dźwiękowego kompleksu 
wibracyjnego. W ten sposób zmienił swoje imię na takie, które 
uhonorowało dysk słoneczny. To zniekształcenie, zwane „Aten”, było 
bliskim zniekształceniem dla naszej rzeczywistości, jak rozumiemy naszą 
własną naturę zniekształcenia kompleksu umysłu/ciała/ducha. Jednakże nie 
jest to całkowicie zgodne z zamierzonym nauczaniem/uczeniem, które 
zostało wysłane. Istota ta, Echnaton, przekonała się, że wibracja Jedności 
była prawdziwą wibracją duchową i dlatego ustanowiła Prawo Jedności. 

Jednakże przekonania tej istoty zostały zaakceptowane przez bardzo 
niewielu. Jego kapłani udawali, że służą, bez duchowego zniekształcenia w 
kierunku poszukiwania. Ludzie kontynuowali swoje wierzenia. Kiedy ta 
istota nie była już w tej gęstości, spolaryzowana wiara w wielu bogów 
ponownie wyszła na pierwszy plan i trwała, dopóki ten znany jako 
Mahomet nie przyniósł ludziom bardziej zrozumiałego zniekształcenia 
relacji umysłu/ciała/ducha. 

Czy masz w tym momencie bardziej szczegółowe pytanie? 

2.3 P Y T A J Ą C Y  Jesteśmy bardzo zainteresowani całą historią, którą masz do 
opowiedzenia oraz dość szczegółowym poznaniem Prawa Jedności. Pojawi 
się kilka pytań, które zadam w trakcie, a które mogą, ale nie muszą, być 
bezpośrednio związane ze zrozumieniem Prawa Jedności. Niemniej jednak 
uważam, że właściwym sposobem przedstawienia tego nauczania/uczenia 
się ludności planety jest zbadanie różnych aspektów tego, co nam mówisz. 

Mówiłeś o uzdrawianiu kryształami. (Jeszcze jedną rzeczą, o której chcę 
wspomnieć, jest to, że gdy instrument się zmęczy, chcemy przerwać 
komunikację i wznowić ją później, gdy instrument jest wypoczęty.) Jeśli 
instrument w tej chwili czuje się w porządku, chciałbym kontynuować 
dyskusję na temat leczenia kryształami o których wspomniałeś. 

R A  Jestem Ra. Zasada uzdrawiania kryształami opiera się na zrozumieniu 
hierarchicznej natury struktury iluzji, którą jest ciało fizyczne, jak byście to 
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nazwali. Istnieją kryształy, które działają na energie wchodzące do ciała 
duchowego; istnieją kryształy, które działają na zniekształcenia od ducha 
do umysłu; istnieją kryształy, które równoważą zniekształcenia między 
umysłem a ciałem. Wszystkie uzdrowienia kryształami są ładowane przez 
oczyszczone kanały. Bez względnej krystalizacji uzdrowiciela pracującego z 
kryształem kryształ nie zostanie odpowiednio naładowany. 

Drugim składnikiem jest właściwe zestrojenie z polami energetycznymi 
planety, na której żyjecie, oraz holistyczne lub kosmiczne zniekształcenia 
lub strumienie, które wnikają w planetarną aurę w taki sposób, że 
odpowiedni stosunek kształtów i umieszczenie w tych kształtach jest 
wskazaną pomocą w procesie rozplątywania lub równoważenia. 

Przejście przez różne kryształy, które mają być użyte, byłoby wyczerpujące 
w przypadku tego instrumentu, chociaż możesz nas zapytać, jeśli chcesz, na 
kolejnej sesji. Ostrożność, jak byśmy powiedzieli, przy wyborze kryształu 
jest bardzo ważna, a w rzeczywistości struktura krystaliczna diamentu lub 
rubinu może być wykorzystana przez oczyszczony kanał wypełniony 
miłością/światłem Jedności, do prawie każdego celu. 

To oczywiście wymaga inicjacji i nigdy nie było wielu, którzy wytrwali 
wystarczająco długo, aby przejść przez różne zniekształcenia, które inicjacja 
powoduje. 

Czy możemy dalej poinformować Cię w dość zwięzły sposób na ten lub 
inny temat? 

2.4 P Y T A J Ą C Y  Tak. Wspomniałeś, że piramidy są tego konsekwencją. Czy 
mógłbyś trochę rozwinąć…  Czy byłeś odpowiedzialny za budowę 
piramidy i jaki był cel piramidy? 

R A  Jestem Ra. Większe piramidy zostały zbudowane dzięki naszej zdolności 
przy użyciu sił Jedności. Kamienie żyją. Nie było to dobrze zrozumiane 
przez zniekształcenia [kompleksów] umysłu/ciała/ducha waszej kultury. 
Cele piramid były dwa: 

Po pierwsze, mieć odpowiednio dostosowane miejsce inicjacji dla tych, 
którzy chcieli stać się oczyszczonym lub konsekrowanym kanałem Prawa 
Jedności. 

Po drugie, chcieliśmy wtedy uważnie poprowadzić wtajemniczonych w 
rozwój uzdrawiania ludzi, którym starali się pomóc oraz samej planety. 
Piramida za piramidą, naładowana przez kryształ i przez osobę 
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wtajemniczoną, zostały zaprojektowane w celu zrównoważenia 
napływającej energii Jednego Stworzenia z wieloma wielorakimi 
zniekształceniami planetarnego umysłu/ciała/ducha. Dzięki temu 
wysiłkowi byliśmy w stanie kontynuować pracę, którą wykonali bracia z 
Konfederacji, budując dodatkowe struktury krystaliczne i wykonując 
pierścień wokół, jakby to ten instrument kazał nam wibrować, powierzchni 
ziemi. 

Ten instrument zaczyna tracić energię. Prosimy o jeszcze jedno pytanie lub 
temat, a następnie opuścimy ten czas/przestrzeń. 

2.5 P Y T A J Ą C Y  Możesz wspomnieć, że... pierwotnie na szczycie piramidy 
znajdował się kamień zwieńczający, z czego był wykonany oraz jak 
przemieszczałeś ciężkie bloki aby zbudować piramidę. Jaka technika została 
do tego użyta? 

R A  Jestem Ra. Proszę, aby zadano nam to pytanie w następnym czasie pracy, 
jak określiłbyś to zniekształcenie, które wytwarza nasza energia. 

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące właściwego wykorzystania tego 
[kompleksu] umysłu/ciała/ducha, bylibyśmy wdzięczni, gdybyś zadał je 
teraz. 

2.6 P Y T A J Ą C Y  Uznaj je za zadane. Mam na myśli to, że nie mam już nic więcej. 
Jakie jest właściwe użycie tego instrumentu? Co powinniśmy zrobić, aby 
zmaksymalizować jej zdolność do... komfortu, odświeżenia i tak dalej? 

R A  Jestem Ra. Cieszymy się, że zadałeś to pytanie, ponieważ rozumiemy, że 
nie mamy prawa/obowiązku dzielenia się naszym spostrzeżeniem na 
dowolny temat, z wyjątkiem filozofii, bez bezpośredniego pytania. Jednakże 
ten [kompleks] umysłu/ciała/ducha nie jest właściwie wykorzystywany, 
dlatego odczuwa niepotrzebne zniekształcenie ciała w obszarze zmęczenia. 

Wibracje można oczyścić po prostu stojąc w Kręgu Jedności, któremu 
towarzyszą wibracje słowne w następującym dialogu: 

Pytanie: „Jakie jest Prawo?” 

Odpowiedź: „Prawo jest Jedno”. 

Pytanie: „Dlaczego tu jesteśmy?” 

Odpowiedź: „Szukamy Prawa Jedności”. 

Pytanie: „Dlaczego szukamy Ra?” 
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Odpowiedź: „Ra jest pokornym posłańcem Prawa Jedności”. 

Obaj razem: „Radujcie się więc i oczyśćcie to miejsce w imię Prawa 
Jedności. Niech żadna forma myślowa nie wkracza do kręgu, w którym 
chodziliśmy wokół tego instrumentu, ponieważ Prawo jest Jedno. 

Instrument w tym momencie powinien być w transie. Prawidłowe 
ustawienie to głowa skierowana dwadzieścia stopni na północny wschód. 
Jest to kierunek, z którego promieniują nowsze lub New Age 
zniekształcenia miłości/światła, które są mniej zniekształcone, i ten 
instrument znajdzie w nich komfort. To jest wrażliwy instrument, przez co 
rozumiemy, że zniekształcenia, które wchodzą w jej kompleks 
umysłu/ciała/ducha, pochodzą z dowolnego zmysłu. Dlatego dobrze jest 
wykonać następujące czynności: 

Umieść przy głowie istoty dziewiczy kielich z wodą. 

Po środku książka, która jest najbliższa zniekształceniom umysłowym 
instrumentu, które są możliwie ściśle związane z Prawem Jedności, która 
jest Biblią, którą najczęściej dotyka. 

Po drugiej stronie Biblii niewielka ilość kadzidełek lub kadzideł w 
dziewiczej kadzielnicy. 

Umieść białą świecę za książką symbolizującą Jedność, otwartą na 
pierwszym rozdziale Ewangelii wg św. Jana. 

Instrument ten zostanie wzmocniony poprzez noszenie białej szaty. 
Instrument powinien być przykryty i leżący, a oczy zakryte. 

Uważamy, że chociaż jest to kompleks działań/okoliczności i może 
wydawać się bardzo zniekształcony w związku z celowym doświadczeniem 
nauczania/uczenia się, ten rozwój techniki transu złagodzi zniekształcenie 
umysłów osób wokół instrumentu, ponieważ zauważą poprawę 
zniekształcenia instrumentu z powodu zmęczenia. Dodamy tylko, że jeśli 
te sesje nauczania/uczenia się odbywają się w czasie/przestrzeni, gdy wasze 
ciało słoneczne nie świeci w pokoju, najlepiej zwrócić się do instrumentu 
przed włączeniem mechanizmu oświetleniowego. 

Jestem Ra. Zostawiam was w chwale i pokoju Jednego Stwórcy. Radujcie 
się miłością/światłem i idźcie w mocy Jednego Stwórcy. Opuszczamy was 
w radości. Adonai. 



 

SESJA 3. 
21 STYCZNIA 1981  

3.0 R A  Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle Jednego Nieskończonego 
Stwórcy. Teraz się z wami komunikuję. 

3.1 P Y T A J Ą C Y  Moje pierwsze pytanie brzmi: czy poprawnie wykonaliśmy rytuał 
rozpoczęcia komunikacji? 

R A  Jestem Ra. Artefakty zaprojektowane w celu zrównoważenia 
instrumentu należy umieścić przy głowie instrumentu, aby uzyskać jak 
najmniejsze zniekształcenie efektu. Pozostała część początku tego rytuału 
jest całkiem do przyjęcia dla tych, którzy mówią, że chcą służyć. W 
przeciwnym razie towarzyszący nacisk na złożoności umysłu nie zostałby 
właściwie zrealizowany. 

Ostrzegamy was, abyście chronili się przed tymi, którzy nie chcą przede 
wszystkim służyć innym, przed ich uczestnictwem w inicjacji 
(komunikacji), lub użyczeniami ich zniekształceń kompleksu 
umysłu/ciała/ducha w jakiejkolwiek sesji, ponieważ nie będziemy wtedy w 
stanie właściwie połączyć naszych zniekształceń z tymi, które są związane z 
tym instrumentem. 

3.2 P Y T A J Ą C Y  Czy powinienem w tym momencie przesunąć Biblię, świecę i 
kadzidło? 

R A  Jestem Ra. To byłoby właściwe. 

3.3 P Y T A J Ą C Y  [Po przesunięciu elementów.] Czy to jest właściwa pozycja? 

R A  Jestem Ra. Popraw kąt kadzidła tak, aby było prostopadłe do 
płaszczyzny dwudziestu stopni z północy na północny wschód. 

3.4 P Y T A J Ą C Y  [Po dokonaniu korekty.] Czy to jest zadowalające? 

R A  Proszę sprawdzić wzrokiem, aby dokonać drobnej korekty. Wyjaśnimy 
proces, dzięki któremu staje się to znaczącym środkiem równoważącym 
zniekształcenia. 

Kadzidło działa energetyzująco na fizyczne ciało tego instrumentu, 
oznaczając jego człowieczeństwo. Jest to zatem konieczne, aby unoszący się 
dym był postrzegany pod tym samym kątem względnym, co instrument 
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postrzega otwartą Biblię, zrównoważony zapaloną świecą oznaczającą 
miłość/światło i światło/miłość, a zatem daje, nazwijmy to, umysłowemu i 
emocjonalnemu kompleksowi zniekształceń tego instrumentu, poczucie 
raju i pokoju którego poszukuje. Naenergetyzowany od dołu do góry 
instrument staje się zrównoważony i nie męczy się. 

Doceniamy twoją troskę, ponieważ umożliwi to łatwiejsze 
nauczanie/uczenie się. 

3.5 P Y T A J Ą C Y  Czy teraz wygląda na poprawnie wyrównany? 

R A  Oceniam to w granicach dopuszczalności. 

3.6 P Y T A J Ą C Y  Podczas ostatniej sesji mieliśmy dwa pytania, które zostawiliśmy 
na tę sesję: jedno dotyczyło możliwego zwieńczenia Wielkiej Piramidy w 
Gizie; drugie to jak poruszałeś ciężkimi blokami. Wiem, że pytania te nie 
są ważne w odniesieniu do Prawa Jedności, ale wg mojego osądu, który 
możesz poprawić, może to stanowić łatwe wprowadzenie dla czytelników 
tego materiału. Jesteśmy bardzo wdzięczni za kontakt i zdecydowanie 
jesteśmy otwarci na sugestie dotyczące dalszego postępowania. To tylko 
moje przypuszczenie. 

R A  Jestem Ra. Nie zasugeruję właściwej serii pytań. To jest twój przywilej 
jako wolnego przedstawiciela Prawa Jedności, który nauczył się/zrozumiał, 
że nasz kompleks pamięci społecznej nie może skutecznie rozpoznać 
zniekształcenia społecznego kompleksu umysłu/ciała/ducha waszych ludzi. 
Pragniemy teraz wypełnić nasz zaszczyt/odpowiedzialność za 
nauczanie/uczenie się, odpowiadając na pytania. Samo to wystarczy, 
ponieważ nie możemy przeniknąć w głąb kompleksów zniekształceń, które 
zarażają waszych ludzi. 

Pierwszym pytaniem jest zatem zwieńczenie piramidy. Przypominamy o 
nieistotności tego rodzaju danych. 

Tak zwana Wielka Piramida miała dwa zwieńczenia. Jedno było według 
naszego projektu i zostało wykonane z mniejszych i starannie ułożonych 
kawałków materiału, który na waszej planecie nazywacie „granitem”. Został 
on wybrany ze względu na jego krystaliczne właściwości i właściwy 
przepływ atmosfery przez rodzaj „komina”, jak można by to nazwać. 

W czasie, gdy my jako ludzie opuściliśmy waszą gęstość, oryginał został 
zabrany i zastąpiony cenniejszym. Po części składał się ze złotego materiału. 
Nie zmieniło to w ogóle właściwości piramidy, jak ją nazywacie, i było 



 SESJA 3. 41 

zniekształceniem z powodu chęci kilku osób, aby nakazać używanie 
struktury tylko jako miejsca królewskiego. 

Czy masz więcej pytań dotyczących pierwszego pytania? 

3.7 P Y T A J Ą C Y  Co miałeś na myśli mówiąc o kominie? Jaki był jego konkretny 
cel? 

R A  Jest tam odpowiedni przepływ atmosfery, który, choć niewielki, wietrzy 
całą strukturę.  Zaprojektowano to, mając kanały przepływu powietrza, jak 
mógłby je nazwać ten instrument, usytuowane w taki sposób, aby atmosfera 
była świeża, bez żadnych zakłóceń i przeciągów. 

3.8 P Y T A J Ą C Y  W jaki sposób bloki były przemieszczane? 

R A  Jestem Ra. Musisz wyobrazić sobie aktywność we wszystkim, co jest 
stworzone. Energia jest, choć ograniczona, dość duża w odniesieniu do 
zniekształcenia zrozumienia waszych ludzi. Jest to oczywisty punkt dobrze 
znany waszym ludziom, ale mało rozważany. 

Ta energia jest inteligentna. Jest hierarchiczna. Tak jak wasz kompleks 
umysłu/ciała/ducha bytuje w hierarchii pojazdów i zachowuje zatem 
powłokę, kształt lub pole, a także inteligencję każdego wyższego 
inteligentnego lub zrównoważonego ciała, jak każdy atom w materiale 
takim jak skała. Kiedy ktoś może mówić do tej inteligencji, skończona 
energia fizyczna lub chemiczna skały/ciała zostaje zetknięta z tą 
nieskończoną mocą, która znajduje się w lepiej dostrojonych ciałach, czy to 
ludzi, czy skał. 

Po nawiązaniu tego połączenia może zostać wysłana prośba. Inteligencja 
nieskończonej skalistości komunikuje się ze swoim fizycznym pojazdem, a 
to pożądane rozszczepianie i przemieszczanie następuje następnie poprzez 
przemieszczenie pola energetycznego skały ze skończoności do wymiaru, 
który możemy wygodnie nazwać po prostu nieskończonością. 

W ten sposób to, co jest wymagane, osiąga się dzięki współpracy 
nieskończonego zrozumienia Stwórcy zamieszkującego żywą skałę. Jest to 
oczywiście mechanizm, dzięki któremu dokonuje się wiele rzeczy, które nie 
podlegają waszym obecnym środkom fizycznej analizy działania na 
odległość. 

3.9 P Y T A J Ą C Y  Przypomina mi się stwierdzenie, że jeśli masz dość wiary, możesz 
powiedzieć do góry by się poruszyła, a góra się poruszy. Zakładam, że jest 
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to mniej więcej to, co mówisz, i zakładam, że jeśli jesteś w pełni świadomy 
Prawa Jedności, możesz robić te rzeczy. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Wibracyjne zniekształcenie dźwięku „wiara” jest 
prawdopodobnie jedną z przeszkód między tym, co możemy nazwać 
ścieżką nieskończoności, a ostatecznym dowodem/zrozumieniem. 

Masz całkowitą rację w swoim zrozumieniu zgodności wiary i inteligentnej 
nieskończoności; jednakże jedno jest terminem duchowym, a drugie 
bardziej akceptowalnym dla zniekształceń ram koncepcyjnych tych, którzy 
szukają miarką i piórem. 

3.10 P Y T A J Ą C Y  Zatem, jeśli jednostka jest całkowicie poinformowana o Prawie 
Jedności i żyje i jest Prawem Jedności, takie rzeczy jak budowanie piramidy 
poprzez bezpośredni wysiłek umysłowy byłyby na porządku dziennym.  
Czy to właśnie mam zrozumieć? Mam rację? 

R A  Jestem Ra. Nie masz racji w tym, że istnieje różnica pomiędzy mocą 
jednostki wynikającą z Prawa Jedności a połączonym rozumieniem Prawa 
Jedności przez kompleks pamięci społecznej umysłu/ciała/ducha. 

W pierwszym przypadku tylko jedna osoba, oczyszczona ze wszystkich wad, 
mogła przenieść górę. W przypadku masowego zrozumienia jedności, 
każda jednostka może zawierać akceptowalną ilość zniekształceń, a mimo 
to zbiorowy umysł mógłby przenosić góry.  

Postęp posuwa się od zrozumienia, którego teraz poszukujesz, do wymiaru 
zrozumienia, który jest rządzony Prawami Miłości i który poszukuje Praw 
Światła. Ci, którzy wibrują Prawem Światła, szukają Prawa Jedności. Ci, 
którzy wibrują Prawem Jedności poszukują Prawa Wieczności. 

Nie możemy powiedzieć, co jest poza tym rozpuszczeniem zjednoczonej 
jaźni ze wszystkim co istnieje, ponieważ wciąż staramy się stać wszystkim, 
co istnieje, a nadal jesteśmy Ra. Tak więc nasze ścieżki idą naprzód. 

3.11 P Y T A J Ą C Y  Czy piramida została wówczas zbudowana w wyniku wspólnego 
działania wielu waszych ludzi? 

R A  Jestem Ra. Piramidy, które pomyśleliśmy/zbudowaliśmy, zostały 
zbudowane z form myślowych stworzonych przez nasz kompleks pamięci 
społecznej. 

3.12 P Y T A J Ą C Y  Zatem skała została stworzona przez myśl w miejscu, a nie 
przeniesiona z innego miejsca? Czy to jest poprawne? 
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R A  Jestem Ra. Zbudowaliśmy z wiecznej skały Wielką Piramidę, jak ją 
nazywacie. Inne piramidy zostały zbudowane z kamienia przenoszonego z 
jednego miejsca na drugie. 

3.13 P Y T A J Ą C Y  Czym jest wieczna skała? 

R A  Jestem Ra. Jeśli potrafisz zrozumieć pojęcie form myślowych, zdasz sobie 
sprawę, że formy myślowe są bardziej regularne w swoich zniekształceniach 
niż pola energetyczne tworzone przez materiały w kamieniach, które zostały 
utworzone poprzez formy myślowe od myśli do skończonej energii i bytu 
w twoim, powiedzmy, zniekształconym odzwierciedleniu poziomu formy 
myślowej. 

Czy możemy odpowiedzieć w bardziej pomocny sposób? 

3.14 P Y T A J Ą C Y  To trochę trywialne, ale zastanawiałem się, dlaczego w tym 
przypadku piramida była zbudowana z wielu bloków, a nie z całości 
stworzonej naraz. 

R A  Jestem Ra. Istnieje prawo, które uważamy za jedno z bardziej znaczących 
pierwotnych zniekształceń Prawa Jedności. Jest nim Prawo Pomieszania. 
Nazywacie to Prawem Wolej Woli. 

Chcieliśmy stworzyć maszynę leczniczą lub kompleks stosunku 
czasu/przestrzeni, który byłby tak skuteczny, jak to tylko możliwe. Nie 
chcieliśmy jednak pozwolić, by tajemnica została przeniknięta przez ludzi 
w taki sposób, że czczono by nas jako budowniczych cudownej piramidy. 
W ten sposób wydaje się być wykonana, a nie pomyślana. 

3.15 P Y T A J Ą C Y  Cóż, więc mówisz o piramidzie - jak zakładam, szczególnie o 
Wielkiej Piramidzie - przede wszystkim jako o maszynie leczniczej, a także 
o niej jako o urządzeniu inicjującym. Czy to te same pojęcia? 

R A  Są częścią jednego kompleksu miłości/światła intencji/dzielenia się. Aby 
właściwie korzystać z aspektów uzdrawiających, ważne było posiadanie 
oczyszczonego i dedykowanego kanału, czyli aktywatora, przez który 
przepływałaby miłość/światło Nieskończonego Stwórcy; zatem metoda 
inicjacyjna była konieczna, aby przygotować umysł, ciało i ducha do służby 
w dziele Stwórcy. Te dwie rzeczy są integralne. 

3.16 P Y T A J Ą C Y  Czy sam kształt piramidy... czy jest to kluczowa funkcja w 
procesie inicjacji? 
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R A  To jest obszerne pytanie. Czujemy, że powinniśmy zacząć i prosimy o 
ponowną ocenę oraz poprosimy na późniejszej sesji o ten w pewnym sensie, 
powiedzmy, punkt informacyjny. 

Na początek, istnieją dwie główne funkcje piramidy w odniesieniu do 
procedury inicjacji. Jedna ma związek z ciałem. Zanim ciało może zostać 
zainicjowane, umysł musi zostać zainicjowany. To jest miejsce, w którym 
większość adeptów waszego obecnego cyklu znajduje, że ich kompleksy 
umysłu/ciała/ducha są zniekształcone.  

Kiedy charakter i osobowość, które są prawdziwą tożsamością umysłu, 
zostaną odkryte, ciało musi być poznane na każdy sposób. Tak więc różne 
funkcje ciała wymagają zrozumienia i kontroli bez przywiązywania się. 
Zatem pierwszym zastosowaniem piramidy jest zejście do piramidy w celu 
pozbawienia bodźców sensorycznych, aby ciało mogło w pewnym sensie 
umrzeć i rozpocząć nowe życie. 

W tym momencie radzimy zadać wszelkie niezbędne pytania i dość szybko 
zakończyć tę sesję. Czy masz jakieś pytanie w tym czasie/przestrzeni? 

3.17 P Y T A J Ą C Y  Jedyne pytanie brzmi: czy jest coś, co zrobiliśmy źle lub czy 
cokolwiek, co moglibyśmy zrobić, aby instrument mógł poczuć się bardziej 
komfortowo? 

R A  Skanujemy ten instrument. 

Te środki ostrożności znacznie pomogły temu instrumentowi. Sugerujemy 
jedynie zwrócić uwagę na szyję, która wydaje się w tym 
ciele/zniekształceniu być zniekształcona w obszarze siły/słabości. Dlatego 
pomocne może być większe podparcie okolicy szyi. 

3.18 P Y T A J Ą C Y  Czy powinniśmy pozwolić jej wypić wodę z kielicha 
znajdującego się za jej głową po naładowaniu, czy też użyć innej szklanki 
wody? 

R A  Ten i tylko ten kielich będzie najbardziej korzystny, ponieważ dziewiczy 
materiał żyjący w kielichu przyjmuje, zachowuje i odpowiada na wibrację 
miłości aktywowaną przez waszą istotę. 

Jestem Ra. Opuszczę teraz tę grupę, ciesząc się mocą i pokojem Jednego 
Stwórcy. Adonai. 



 

SESJA 4. 
22 STYCZNIA 1981  

4.0 R A  Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle Nieskończonego 
Stwórcy. Komunikuję się teraz. 

4.1 P Y T A J Ą C Y  Kończąc ostatnią sesję, zadałem pytanie, które było zbyt długie, 
aby na nie odpowiedzieć. Miało to związek z kształtem piramidy i jej 
związkiem z inicjacją. Czy to odpowiedni moment, aby zadać to pytanie? 

R A  Jestem Ra. Tak, to jest odpowiedni czas/przestrzeń, aby zadać to 
pytanie. 

4.2 P Y T A J Ą C Y  Czy kształt piramidy ma wpływ na inicjację? 

R A  Jestem Ra. Gdy rozpoczęliśmy pytanie na ostatniej sesji, zapisałeś już w 
swoim indywidualnym kompleksie pamięci pierwsze użycie kształtu 
związane z inicjacją kompleksu ciała. Inicjacja ducha była bardziej starannie 
zaprojektowanym rodzajem inicjacji, jeśli chodzi o stosunki 
czasu/przestrzeni, w którym znalazła się inicjowana istota. 

Jeśli wyobrazisz sobie ze mną bok tak zwanego kształtu piramidy i 
wyobrazisz sobie w myślach ten trójkąt pocięty na cztery równe trójkąty, 
znajdziesz przecięcie trójkąta, który jest na pierwszym poziomie z każdej z 
czterech stron tworzy diament w płaszczyźnie poziomej. Środek tej 
płaszczyzny jest odpowiednim miejscem do przecięcia się energii płynących 
z nieskończonych wymiarów i różnych przeplatających się pól 
energetycznych kompleksu umysłu/ciała/ducha.  

Tak więc zostało to zaprojektowane, aby osoba, która ma być inicjowana, 
umysłem była w stanie dostrzec, a następnie skierować tę, powiedzmy, 
bramę do inteligentnej nieskończoności. To był więc drugi cel 
projektowania tego konkretnego kształtu. 

Czy możemy podać dalszy opis do Twojego zapytania? 

4.3 P Y T A J Ą C Y  Jak rozumiem zatem, wtajemniczony miał znajdować się na linii 
środkowej piramidy, ale na wysokości powyżej podstawy, jak określono 
przez przecięcie czterech trójkątów utworzonych przez podzielenie każdego 
boku na cztery trójkąty. Czy to jest poprawne? 

R A  To jest poprawne. 
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4.4 P Y T A J Ą C Y  W tym punkcie następuje skupienie energii, która jest 
pozawymiarowa w stosunku do naszych wymiarów. Mam rację? 

R A  Możesz użyć tego kompleksu wibracyjnego dźwięku. Nie jest to jednak 
całkowicie i dokładnie poprawne, ponieważ nie ma „dodatkowych” 
wymiarów. Wolelibyśmy używać terminu „wiele” wymiarów. 

4.5 P Y T A J Ą C Y  Czy rozmiar piramidy jest funkcją skuteczności inicjacji? 

R A  Jestem Ra. Piramida każdej wielkości ma swój własny punkt napływu 
inteligentnej nieskończoności. Tak więc mała piramida, która może 
znajdować się poniżej lub nad ciałem, będzie miała specyficzne i różne 
efekty, w zależności od położenia ciała w stosunku do punktu wejścia 
inteligentnej nieskończoności. 

Do celów inicjacji rozmiar musiał być wystarczająco duży, aby stworzyć 
wrażenie gigantycznych rozmiarów, aby punkt wejścia wielowymiarowej 
inteligentnej nieskończoności całkowicie przeniknął i wypełnił kanał, a całe 
ciało mogło spocząć w tym skupionym obszarze. Co więcej, dla celów 
leczenia było konieczne, aby zarówno kanał, jak i ten, który miał być 
uzdrowiony, mogli spocząć w tym punkcie skupienia. 

4.6 P Y T A J Ą C Y  Czy duża piramida w Gizie nadal nadaje się do tego celu, czy też 
już nie działa? 

R A  Jestem Ra. Ta, podobnie jak wiele innych konstrukcji piramid, jest jak 
rozstrojone pianino: ono, jak wyraziłby się ten instrument, gra melodię, ale 
jakże nieczysto. Dysharmonia wstrząsa wrażliwymi. Jedynie duch 
strumienia wciąż pozostaje z powodu przesunięcia punktów przepływu, co 
z kolei jest spowodowane zmianą pola elektromagnetycznego waszej 
planety; także ze względu na niezgodne kompleksy wibracyjne tych, którzy 
używali miejsca inicjacji i uzdrawiania do mniej współczujących celów. 

4.7 P Y T A J Ą C Y  Czy byłoby możliwe zbudowanie piramidy, odpowiednie 
ustawienie jej i wykorzystanie jej dzisiaj z dostępnymi materiałami? 

R A  Jestem Ra. Zbudowanie piramidy jest całkiem możliwe. Zastosowany 
materiał nie jest krytyczny, a jedynie stosunki kompleksów 
czasu/przestrzeni. Jednakże użycie struktury do inicjacji i uzdrawiania 
zależy całkowicie od wewnętrznej dyscypliny kanałów próbujących takiej 
pracy. 

4.8 P Y T A J Ą C Y  Moje pytanie brzmiałoby zatem, czy na tej planecie znajdują się 
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teraz wcielone osoby, które miałyby niezbędną wewnętrzną dyscyplinę, 
aby, korzystając z twoich instrukcji, skonstruować i zostać zainicjowanym 
w piramidzie, którą zbudowali, a następnie zrobić to ponownie? Czy to 
mieści się w granicach tego, co każdy może dziś zrobić na naszej planecie, 
czy też nie ma nikogo dostępnego do tego? 

R A  Jestem Ra. Są ludzie, jak ich nazywacie, którzy mogą podjąć się tego 
zadania w tym węźle. Pragniemy jednak jeszcze raz podkreślić, że czas 
piramid, jak byście to nazwali, już minął. To rzeczywiście ponadczasowa 
konstrukcja. Jednakże strumienie z wszechświata były, w czasie, gdy 
próbowaliśmy pomóc tej planecie, tymi, które wymagały pewnego 
zrozumienia czystości. Zrozumienie to, podobnie jak wirujące strumienie i 
jak rozwój wszystkich rzeczy, zmieniło się w bardziej oświecony pogląd na 
czystość. Tak więc są wśród was ludzie w tym czasie, których czystość jest 
już równa inteligentnej nieskończoności. Bez użycia struktur 
uzdrowiciel/pacjent może uzyskać uzdrowienie. 

Czy możemy dalej mówić o jakimś konkretnym punkcie? 

4.9 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz nauczyć technik uzdrawiania, jeśli udostępnimy 
osoby, które mają tą naturalną zdolność? 

R A  Jestem Ra. To jest możliwe. Musimy dodać, że wiele systemów związku 
nauczania/uczenia uzdrawiania/bycia pacjentem jest odpowiednia, biorąc 
pod uwagę różnorodność kompleksów umysłu/ciała/ducha. Prosimy waszą 
wyobraźnię, aby rozważyła względną prostotę umysłu we wcześniejszym 
cyklu oraz mniej zniekształcone, ale często nadmiernie złożone poglądy i 
procesy myślowe/duchowe tego samego kompleksu umysłu/ciała/ducha po 
wielu inkarnacjach.  

Prosimy również, abyście wyobrazili sobie tych, którzy wybrali 
zniekształcenie służby i usunęli swoje kompleksy umysłu/ciała/ducha z 
jednego wymiaru do drugiego, wnosząc w ten sposób czasami całkowicie 
utajoną formę wielu umiejętności i zrozumienia, które bardziej 
odpowiadają zniekształceniom procesu leczenia/bycia pacjentem. 

4.10 P Y T A J Ą C Y  Bardzo chciałbym kontynuować badanie możliwości tego 
procesu uzdrawiania, ale nie wiem, od czego zacząć. Czy możesz mi 
powiedzieć, jaki byłby mój pierwszy krok? 

R A  Jestem Ra. Nie mogę ci powiedzieć, o co pytać. Mogę zasugerować, abyś 
rozważył nieco skomplikowane informacje, które właśnie zostały podane, a 
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tym samym odkrył kilka ścieżek dociekań. Jest jedno „zdrowie”, jak je 
nazywacie, w waszym spolaryzowanym środowisku, ale istnieje kilka 
znacząco różnych zniekształceń typów kompleksów umysłu/ciała/ducha. 
Każdy typ musi realizować własną naukę/nauczanie w tej dziedzinie. 

4.11 P Y T A J Ą C Y  Zakładałbym, że pierwszym krokiem byłoby znalezienie osoby ze 
zdolnością przyniesioną ze sobą w to wcielenie? Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

4.12 P Y T A J Ą C Y  Kiedy już wybiorę osobę do przeprowadzenia uzdrowienia, 
pomocnym byłoby otrzymanie od ciebie instrukcji. Czy to możliwe? 

R A  Jestem Ra. Jest to możliwe, biorąc pod uwagę zniekształcenia 
kompleksów wibracyjnych dźwięku. 

4.13 P Y T A J Ą C Y  Zakładam zatem, że wybrana osoba powinna koniecznie być tą, 
która byłaby w dużej harmonii z Prawem Jedności. Chociaż może nie mieć 
żadnego intelektualnego zrozumienia tego, powinna żyć zgodnie z Prawem 
Jedności. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Jest to zarówno poprawne, jak i niepoprawne. Pierwszy 
przypadek, który dotyczy poprawności, odnosiłby się do kogoś takiego jak 
sam pytający, który ma tendencję do uzdrawiania, jak to nazywacie. 

Nieprawidłowością, która powinna być zaobserwowana, jest uzdrawianie 
przez tych, których działania w waszej iluzji czasu/przestrzeni nie 
odzwierciedlają Prawa Jedności, ale których zdolność znalazła swoją drogę 
do inteligentnej nieskończoności, niezależnie od płaszczyzny istnienia, z 
której wywodzi się zniekształcenie. 

4.14 P Y T A J Ą C Y  [Na boku: Jim, zrozumiałeś?] Jestem trochę zdezorientowany. 
Częściowo cię zrozumiałem; Nie jestem pewien, czy w pełni cię 
zrozumiałem. Czy mógłbyś to powtórzyć w inny sposób? 

R A  Mogę to powtórzyć na wiele sposobów, biorąc pod uwagę wiedzę tego 
instrumentu na temat waszych kompleksów wibracyjnych dźwięku. 
Postaram się tym razem o krótsze zniekształcenie. 

Istnieją dwa rodzaje ludzi, którzy mogą leczyć: tacy jak ty, którzy, mając 
wrodzone zniekształcenie w kierunku przekazywania wiedzy o Prawie 
Jedności, mogą leczyć, ale nie robią tego; i ci, którzy mając tę samą wiedzę, 
ale nie wykazując świadomie żadnych znaczących zniekształceń w stosunku 
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do Prawa Jedności w umyśle, ciele lub duchu, a mimo to otworzyli kanał 
dla tej samej zdolności. Chodzi o to, że są tacy, którzy powiedzmy, bez 
odpowiedniego szkolenia leczą.  

Inną interesującą kwestią jest to, że ci, których życie nie pokrywa się z ich 
pracą, mogą mieć trudności z zaabsorbowaniem energii inteligentnej 
nieskończoności, a zatem mogą zostać zniekształceni w taki sposób, że 
wywołują dysharmonię w sobie i w innych, a być może nawet uznają za 
konieczne zaprzestanie uzdrawiania. Dlatego ci pierwsi, którzy starają się 
służyć i chcą być wyszkoleni w myśleniu, słowie i działaniu, to ci, którzy 
będą w stanie bezpiecznie utrzymać zniekształcenie w kierunku służby 
uzdrawiania. 

4.15 P Y T A J Ą C Y  W takim razie czy byłbyś w stanie wyszkolić nas w praktyce 
uzdrawiania? 

R A  Jestem Ra. To jest możliwe. 

4.16 P Y T A J Ą C Y  Wyszkolisz nas? 

R A  Tak. 

4.17 P Y T A J Ą C Y  Nie mam pojęcia, jak długo to potrwa, ani czy możesz w ogóle 
coś o tym powiedzieć. Czy możesz podać mi streszczenie wymaganego 
programu szkolenia? Nie mam pojęcia, jakie pytania zadać w tym miejscu. 
Zadam to pytanie w nadziei, że ma to sens. 

R A  Jestem Ra. Rozpatrujemy twoją prośbę o informacje, ponieważ jak 
zauważyłeś, istnieje znaczna liczba kompleksów wibracyjnych dźwięku, 
które mogą być użyte po kolei do szkolenia uzdrowiciela. 

Streszczenie jest bardzo odpowiednim wprowadzeniem, dzięki któremu 
możesz zrozumieć, o co chodzi. 

Po pierwsze, umysł musi być znany sam sobie. To chyba najbardziej 
wymagająca część pracy uzdrawiania. Jeśli umysł poznaje samego siebie, to 
najważniejszy aspekt uzdrawiania miał miejsce, ponieważ świadomość jest 
mikrokosmosem Prawa Jedności. 

Druga część dotyczy dyscyplin związanych z kompleksami ciała. W 
strumieniach docierających obecnie na waszą planetę, te zrozumienia i 
dyscypliny dotyczą równowagi między miłością a mądrością w korzystaniu 
z ciała w jego naturalnych funkcjach. 
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Trzeci obszar to duchowość i w tym obszarze pierwsze dwie dyscypliny są 
połączone poprzez osiągnięcie kontaktu z inteligentną nieskończonością. 

4.18 P Y T A J Ą C Y  Wierzę, że mam pewne wyobrażenie osiągnięcia - jakiekolwiek 
małe wyobrażenie tego osiągnięcia - pierwszego kroku. Czy możesz 
rozwinąć te kroki? Pozostałe dwa kroki nie są mi w ogóle znane. 

R A  Jestem Ra. Wyobraź sobie ciało. Wyobraź sobie gęstsze aspekty ciała. 
Przejdź od tego do najbardziej szczegółowej wiedzy dotyczącej ścieżek 
przepływu energii, które się obracają i powodują że ciało jest 
energetyzowane. Zrozum, że wszystkie naturalne funkcje ciała mają 
wszystkie aspekty, od gęstych po delikatne i mogą zostać przekształcone w 
to, co możesz nazwać sakramentalnymi. To jest krótkie badanie drugiego 
obszaru. 

Przechodząc do trzeciego: wyobraź sobie, jeśli chcesz, funkcję magnesu. 
Magnes ma dwa bieguny. Jeden jest skierowany w górę. Drugi w dół. 
Funkcją ducha jest zintegrowanie wznoszącej się tęsknoty energii 
umysłu/ciała z opadającym napływem nieskończonej inteligencji. To jest 
krótkie wyjaśnienie trzeciego obszaru. 

4.19 P Y T A J Ą C Y  Czy zatem ten program szkoleniowy obejmowałby konkretne 
rzeczy do zrobienia, konkretne instrukcje i ćwiczenia? 

R A  Jestem Ra. Nie jesteśmy w tym czasie wcieleni wśród waszych ludzi; 
dlatego możemy cię poprowadzić i spróbować wyjaśnić, ale nie możemy 
niczego pokazać na przykładzie. To jest utrudnienie. Jednakże w trakcie 
oferowanego przez nas procesu nauczania/uczenia się powinny istnieć dość 
konkretne ćwiczenia umysłu, ciała i ducha. 

Należy jeszcze raz powtórzyć, że uzdrawianie jest tylko jednym 
zniekształceniem Prawa Jedności. Aby osiągnąć niezakłócone zrozumienie 
tego prawa, nie trzeba leczyć ani nawet okazywać jakichkolwiek przejawów, 
ale jedynie ćwiczyć dyscyplinę zrozumienia. 

Chcielibyśmy, aby jedno lub dwa dodatkowe pytania zakończyły tę sesję. 

4.20 P Y T A J Ą C Y  Moim celem jest przede wszystkim większe odkrycie Prawa 
Jedności i bardzo pomocne byłoby odkrycie technik uzdrawiania. Zdaję 
sobie sprawę z twojego problemu z wolną wolą. Czy możesz… Nie możesz 
sugerować, więc zapytam cię, czy możesz podać mi Prawo Jedności i prawa 
uzdrawiania? 
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R A  Jestem Ra. Prawo Jedności, choć wykracza poza ograniczenia nazwy, jak 
nazywacie kompleksy wibracyjne dźwięku, może być przybliżone przez 
stwierdzenie, że wszystkie rzeczy są jednym, że nie ma biegunowości, nie 
ma dobra ani zła, nie ma dysharmonii, a jedynie tożsamość. Wszystko jest 
jednym, a tym jednym jest miłość/światło, światło/miłość, Nieskończony 
Stwórca. 

Jednym z pierwotnych zniekształceń Prawa Jedności jest uzdrawianie. 
Uzdrowienie następuje, gdy kompleks umysłu/ciała/ducha urzeczywistnia 
głęboko w sobie Prawo Jedności; to znaczy, że nie ma dysharmonii ani 
niedoskonałości; że wszystko jest kompletne, pełne i doskonałe. W ten 
sposób inteligentna nieskończoność w tym kompleksie umysłu/ciała/ducha 
przekształca iluzję ciała, umysłu lub ducha do postaci zgodnej z Prawem 
Jedności. Uzdrowiciel działa jako aktywator lub katalizator tego całkowicie 
indywidualnego procesu. 

Jedną z rzeczy, która może być interesująca, jest to, że uzdrowiciel proszący 
o naukę musi wziąć zniekształcenie rozumiane jako odpowiedzialność za tę 
prośbę/otrzymanie, a tym samym uzdrowienie. Jest to zaszczyt/obowiązek, 
który należy dokładnie rozważyć w wolnej woli przed poproszeniem. 

4.21 P Y T A J Ą C Y  Zakładam, że powinniśmy kontynuować jutro. 

R A  Jestem Ra. Twoje założenie jest poprawne, chyba że uważasz, że pewne 
pytanie jest konieczne. Ten instrument najlepiej pielęgnuje mniej więcej 
taka długość pracy. 

4.22 P Y T A J Ą C Y  Jedno krótkie pytanie. Czy ten instrument jest w stanie wykonać 
dwie takie sesje dziennie, czy też powinniśmy pozostać przy jednej? 

R A  Jestem Ra. Ten instrument może wykonywać dwie sesje dziennie. 
Należy jednak zachęcać ją do utrzymywania silnego kompleksu cielesnego 
poprzez spożywanie pokarmów w stopniu przekraczającym normalne 
spożycie pokarmu przez ten instrument, ze względu na materiał fizyczny, 
którego używamy do mówienia. 

Ponadto działania tego instrumentu muszą być monitorowane, aby 
zapobiec nadmiernej aktywności, ponieważ aktywność ta jest równoważna 
wyczerpującej pracy na poziomie fizycznym. 

Jeśli weźmie się pod uwagę te zalecenia, dwie sesje byłyby możliwe. Nie 
chcemy wyczerpać tego instrumentu. 
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4.23 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję, Ra. 

R A  Jestem Ra. Zostawiam was w miłości i świetle Jednej Nieskończonej 
Inteligencji, która jest Stwórcą. Idźcie radując się mocą i pokojem Jednego. 
Adonai. 



 

SESJA 5. 
23 STYCZNIA 1981  

5.0 R A  Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle Nieskończonego 
Stwórcy. Komunikuję się teraz. 

5.1 P Y T A J Ą C Y  Ostatnim razem, kiedy się komunikowaliśmy, mówiliśmy o 
nauce uzdrawiania. Z informacji, które przekazałeś nam podczas 
poprzednich sesji, mam wrażenie, że najpierw trzeba oczyścić się poprzez 
pewne dyscypliny i ćwiczenia. Następnie, aby wyleczyć pacjenta, konieczne 
jest, przez przykład, i ewentualnie pewne ćwiczenia, aby stworzyć mentalną 
konfigurację, która pozwala mu się samemu wyleczyć. Mam rację? 

R A  Jestem Ra. Chociaż twoje zniekształcenie uczenia się/rozumienia jest 
ogólnie poprawne, twój wybór kompleksu wibracyjnego dźwięku nie jest 
całkowicie poprawny jak na to pozwala ten język. 

Uzdrowiciel nie działa na zasadzie przykładu. Praca istnieje sama w sobie. 
Uzdrowiciel jest tylko katalizatorem, podobnie jak to narzędzie ma 
katalizatory niezbędne do zapewnienia kanału dla naszych słów, jednak nie 
może brać udziału w tej pracy żadnym przykładem ani ćwiczeniem. 

Działanie uzdrawiające podobne jest w tym, że jest formą kanalizowania 
pewnych zniekształceń inteligentnej nieskończoności. 

5.2 P Y T A J Ą C Y  Zdecydowaliśmy się zaakceptować, jeśli zostanie zaoferowany, 
zaszczyt/obowiązek uczenia się/nauczania procesu uzdrawiania. Chciałbym 
zapytać o pierwszy krok, który powinniśmy wykonać, aby stać się 
skutecznymi uzdrowicielami. 

R A  Jestem Ra. Zaczniemy od pierwszej z trzech nauk/lekcji. 

Zaczynamy od mentalnego uczenia się/nauczania potrzebnego do kontaktu 
z inteligentną nieskończonością. Warunkiem pracy umysłowej jest 
zdolność zachowania wewnętrznej ciszy na równym poziomie kiedy 
wymagane przez jaźń. Umysł musi być otwarty jak drzwi. Kluczem jest 
cisza. 

Za drzwiami kryje się hierarchiczna konstrukcja, którą można porównać do 
geografii i pod pewnymi względami do geometrii, ponieważ hierarchia jest 
dość regularna i zawiera wewnętrzne relacje. 
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Aby zacząć opanowywać koncepcję dyscypliny umysłowej, konieczne jest 
zbadanie jaźni. Biegunowość twojego wymiaru musi zostać 
zinternalizowana. Tam, gdzie znajdziesz cierpliwość w swoim umyśle, 
musisz świadomie znaleźć odpowiednią niecierpliwość i vice versa. Każda 
myśl, którą ma istota, ma z kolei antytezę. Dyscypliny umysłu obejmują 
przede wszystkim identyfikację zarówno tych rzeczy, które aprobujesz, jak 
i tych, których w sobie nie akceptujesz, a następnie równoważenie każdego 
pozytywnego i negatywnego ładunku z jego równoważnikiem. Umysł 
zawiera wszystko. Dlatego musisz odkryć w sobie tę pełnię. 

Druga dyscyplina mentalna to akceptacja kompletności w twojej 
świadomości. Istota spolaryzowana w świadomości fizycznej nie powinna 
wybierać spośród atrybutów i w ten sposób tworzyć role, które powodują 
blokady i zamieszanie w już zniekształconym kompleksie umysłu. Każda 
akceptacja wygładza część wielu zniekształceń wynikających z umiejętności, 
którą nazywasz osądzaniem. 

Trzecia dyscyplina umysłu jest powtórzeniem pierwszej, ale ze spojrzeniem 
na zewnątrz, na inne istoty, które napotyka. W każdej istocie istnieje 
kompletność. Dlatego niezbędna jest umiejętność zrozumienia każdej 
równowagi. Kiedy widzisz cierpliwość, jesteś odpowiedzialny za 
odzwierciedlenie w swoim umysłowym rozumieniu 
cierpliwości/niecierpliwości. Kiedy widzisz niecierpliwość, dla twojej 
konfiguracji mentalnej niezbędne jest zrozumienie 
niecierpliwości/cierpliwości. Używamy tego jako prosty przykład. 
Większość konfiguracji umysłu ma wiele aspektów, a zrozumienie 
polaryzacji siebie lub tego, co nazwalibyście polaryzacją innej jaźni, można 
i należy rozumieć jako subtelną pracę. 

Następnym krokiem jest akceptacja polaryzacji innych jaźni, co 
odzwierciedla drugi krok. 

To są pierwsze cztery kroki nauki dyscypliny umysłowej. Piąty krok 
obejmuje obserwację geograficznych i geometrycznych relacji i stosunków 
umysłu, innego umysłu, umysłu masowego i umysłu nieskończonego. 

Drugim obszarem uczenia się/nauczania jest studiowanie/zrozumienie 
kompleksów ciała. Konieczne jest dobre poznanie swojego ciała. Jest to 
kwestia wykorzystania umysłu do zbadania, jak uczucia, uprzedzenia - to, 
co nazwalibyście emocjami - wpływają na różne części kompleksu ciała. 
Konieczne będzie zarówno zrozumienie i zaakceptowanie polaryzacji ciała, 
powtarzając w ten sposób chemiczną/fizyczną manifestację pracy, którą 
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wykonałeś na poziomie umysłu, używając świadomości. 

Ciało jest kreacją stworzoną przez umysł. Ma swoje uprzedzenia. 
Biologiczne uprzedzenie musi być najpierw w pełni zrozumiane, a 
następnie odwrotne nastawienie powinno znaleźć pełny wyraz w 
zrozumieniu. Ponownie, proces akceptacji ciała jako zrównoważonej i 
spolaryzowanej jednostki może być wtedy zakończony. 

Następnie zadaniem jest rozszerzenie tego zrozumienia na ciała innych 
jaźni, które spotkasz. Najprostszym tego przykładem jest zrozumienie, że 
każdy biologiczny mężczyzna jest kobietą; każda biologiczna kobieta jest 
mężczyzną. To jest prosty przykład. Jednakże w prawie każdym przypadku, 
w którym próbujesz zrozumieć ciało swojej jaźni lub innej jaźni, ponownie 
odkryjesz, że najbardziej subtelne rozeznanie jest konieczne, aby w pełni 
uchwycić związane z tym kompleksy biegunowości. 

W tym momencie proponujemy dokończenie tego wyjaśnienia na 
następnej sesji, abyśmy mieli więcej czasu na skupienie się na trzecim 
obszarze, ze względu na jego znaczenie. 

Możemy odpowiedzieć na zapytanie, jeśli jest ono krótkie, zanim opuścimy 
ten instrument. 

5.3 P Y T A J Ą C Y  Czy instrumentowi jest wygodnie? Czy jest coś jeszcze, co 
zwiększyłoby komfort instrumentu? To wszystko. 

R A  Jestem Ra. Świecę można obracać zgodnie z ruchem wskazówek zegara 
o około 10° podczas każdej sesji, aby poprawić przepływ spiralnej energii 
przez mechanizmy odbiorcze istoty. W przeciwnym przypadku ta 
konkretna konfiguracja jest w porządku. Ale prosimy, aby obiekty opisane 
i używane były wyśrodkowane z geometryczną starannością i sprawdzane 
od czasu do czasu. Nie powinny również być wystawione na 
czas/przestrzeń, w której praca nie jest wykonywana. 

Jestem Ra. Opuszczam ten instrument w miłości i świetle Jednego 
Nieskończonego Stwórcy. Idźcie naprzód, radując się mocą i pokojem 
Jednego Stwórcy. Adonai. 



 

SESJA 6. 
24 STYCZNIA 1981  

6.0 R A  Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle Nieskończonego 
Stwórcy. Komunikuję się teraz. 

6.1 P Y T A J Ą C Y  Chcielibyśmy kontynuować materiał z wczoraj. Musieliśmy 
przestać przed [niesłyszalne]. 

R A  Jestem Ra. W porządku dla nas. 

Kontynuujemy teraz trzeci obszar nauczania/uczenia się, który dotyczy 
rozwoju sił energetycznych uzdrawiania. 

Trzecim obszarem jest kompleks duchowy, który ucieleśnia pola siły i 
świadomości, które są najmniej zniekształcone w twoim kompleksie 
umysłu/ciała/ducha. Odkrywanie i równoważenie kompleksu duchowego 
jest rzeczywiście najdłuższą i najbardziej subtelną częścią twojej 
nauki/nauczania. Patrzymy na umysł jak na drzewo. Umysł kontroluje 
ciało. Mając umysł skupiony na jednym punkcie, zrównoważony i 
świadomy, z ciałem czującym się dobrze we wszelkich uprzedzeniach i 
zniekształceniach sprawiającym, że jest ono odpowiednio zrównoważone 
dla tego instrumentu, wtedy instrument ten jest gotowy do kontynuowania 
tej wielkiej pracy. 

To jest dzieło wiatru i ognia. Pole energii ciała duchowego jest ścieżką lub 
kanałem. Kiedy ciało i umysł są chłonne i otwarte, wtedy duch może stać 
się funkcjonującym promem lub komunikatorem, od indywidualnej 
energii woli istoty w górę i ze strumieni twórczego ognia i wiatru w dół. 

Zdolność uzdrawiania, jak wszystkie inne, którą ten instrument nazwałby 
zdolnościami paranormalnymi, jest efektem otwarcia ścieżki lub promu do 
inteligentnej nieskończoności. Na waszym planie jest wielu, którzy mają 
przypadkowy otwór lub bramę w swoim polu energii duchowej, czasami 
stworzoną przez spożycie substancji chemicznych, takich jak to, co ten 
instrument nazwałby LSD, którzy są w stanie, losowo i bez kontroli, sięgać 
do źródeł energii. Mogą, ale nie muszą, być to istoty, które chcą służyć. 
Celem ostrożnego i świadomego otwierania tego kanału jest służenie w 
bardziej niezawodny sposób, w bardziej powszechny lub zwykły sposób, co 
widać po kompleksie zniekształcenia uzdrowiciela. Dla innych może to 
wyglądać jak cuda. Dla tego, który ostrożnie otworzył drzwi do 
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inteligentnej nieskończoności, jest to zwyczajne; to jest powszechne; tak jak 
powinno być. Doświadczenie życiowe ulega pewnej przemianie a wielka 
praca trwa. 

W tej chwili uważamy, że te ćwiczenia wystarczą na początek. W 
przyszłości, kiedy poczujesz, że osiągnąłeś to, co zostało przed tobą 
postawione, zaczniemy prowadzić cię do dokładniejszego zrozumienia 
funkcji i zastosowań tej bramy w doświadczeniu uzdrawiania. 

6.2 P Y T A J Ą C Y  Zapytano mnie, czy Tom Flaherty może jutro wziąć udział w 
jednej z tych sesji komunikacyjnych. Czy znasz tę istotę, Tom Flaherty? 

R A  Jestem Ra. Ten kompleks umysłu/ciała/ducha, wibracji dźwiękowej 
„Tom Flaherty” jest akceptowalny. Ostrzegamy cię, abyś dokładnie 
poinstruował tę istotę co do nastroju i różnych akcesoriów, które musi 
zrozumieć, zanim zostanie wprowadzona do kręgu. 

6.3 P Y T A J Ą C Y  Nie do końca wiem, co miałeś na myśli, mówiąc o akcesoriach. 

R A  Odniosłem się do obiektów symbolicznych, które powodują 
zniekształcenia tego instrumentu w kierunku miłości/światła. Ich 
rozmieszczenie i pełna miłości akceptacja przez wszystkich obecnych jest 
ważna w pielęgnowaniu tego instrumentu. Dlatego akcesoria te należy 
opisać, a ich obecność wyjaśnić własnymi słowami w formie 
nauczania/uczenia się, aby uzyskać właściwe podejście do osiągnięcia 
niezbędnych rezultatów. 

6.4 P Y T A J Ą C Y  On mnie zrozumie. Będziemy bardzo ostrożni, aby całkowicie 
poinformować Toma przed jego przybyciem. Bardzo Ci dziękuję. 

Wydaje mi się, że może to być odpowiedni moment, abyś przedstawił 
trochę więcej twojego historycznego tła, być może informacje związane z 
tym, skąd przybyłeś przed zaangażowaniem się w planetę Ziemię, jeśli to 
możliwe. 

R A  Jestem Ra. Jestem, wraz z kompleksem pamięci społecznej, którego 
jestem częścią, jednym z tych, którzy podróżowali na zewnątrz z innej 
planety w twoim własnym Układzie Słonecznym, jak by to nazwała ta 
istota. Planetą, która miała wpływ była tą, którą nazywacie Wenus. 
Jesteśmy starą rasą wg waszej miary. Kiedy byliśmy w szóstym wymiarze, 
nasze fizyczne istoty były, jak byście to nazwali, złote. Byliśmy wysocy i 
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nieco delikatni. Okrycie naszego ciała fizycznego, które nazywacie 
powłoką, miało złoty połysk. 1 

W tej formie zdecydowaliśmy się przybyć do waszych ludzi. Wasi ludzie w 
tamtym czasie różnili się od nas wyglądem fizycznym, jak można to nazwać. 
W związku z tym nie zmieszaliśmy się dobrze z populacją i oczywiście 
byliśmy inni niż oni. Zatem nasza wizyta była stosunkowo krótka, 
ponieważ znaleźliśmy się w obłudnej pozycji bycia uznanym za innych niż 
wasze inne jaźnie. To był czas, w którym budowaliśmy konstrukcje, którym 
okazujesz zainteresowanie. 

6.5 P Y T A J Ą C Y  Jak przybyliście z Wenus na tę planetę? 

R A  Użyliśmy myśli. 

6.6 P Y T A J Ą C Y  Czy byłoby możliwe zabranie jednego z ówczesnych ludzi z 
naszej planety i umieszczenie go na Wenus? Czy przeżyłby? Czy warunki 
były bardzo [niesłyszalne]? 

R A  Warunki trzeciej gęstości nie są gościnne dla form życia waszych ludzi. 
Piąty i szósty wymiar tej sfery planetarnej całkiem sprzyja 
rozwojowi/uczeniu się/nauczaniu. 

6.7 P Y T A J Ą C Y  Jak udało ci się dokonać przejścia z Wenus, i zakładam, że z 
szóstego wymiaru, który - czy byłby niewidoczny, kiedy dotarłeś tutaj? Czy 
musiałeś zmienić swoje rozmiary, aby chodzić po ziemi? 

R A  Przypomnij sobie o ćwiczeniach wiatru. Rozpad w nicość jest rozpadem 
w jedność, ponieważ nie ma nicości. Od szóstego wymiaru jesteśmy w 
stanie manipulować myślą inteligentną nieskończonością obecną w każdej 
cząstce światła lub zniekształconym świetle, tak abyśmy mogli ubrać się w 
replikę naszego kompleksu umysłu/ciała/ducha szóstej gęstości widocznego 
w trzeciej gęstości.  Rada, która strzeże tej planety, pozwoliła nam na ten 
eksperyment. 

6.8 P Y T A J Ą C Y  Gdzie znajduje się ta Rada? 

R A  Rada ta znajduje się w oktawie, czyli w ósmym wymiarze planety Saturn, 

                                                             
1 Szereg wskazówek wydaje się wskazywać, że Ra zamierzał tutaj powiedzieć  trzeci 

wymiar zamiast szóstego, w tym informacje podane w 6.7 i ponieważ mówią o 
„kompleksie ciała fizycznego” i „powłoce”, którą znamy z innych transmisji, że w 
szóstej gęstości stali się światłem (np. 8.20). 



 SESJA 6. 59 

zajmując swoje miejsce w obszarze, który rozumiecie w kategoriach 
trójwymiarowych jako pierścienie. 

6.9 P Y T A J Ą C Y  Czy są jacyś ludzie, tacy jakich można znaleźć na Ziemi, na 
innych planetach w tym układzie słonecznym? 

R A  Czy prosisz o informacje z bieżącej przestrzeni/czasu czy z kontinuum 
przestrzeni/czasu? 

6.10 P Y T A J Ą C Y  Obu. 

R A  W pewnym czasie/przestrzeni, w waszej przeszłości, istniała populacja 
istot trzeciej gęstości na planecie, która mieszkała w waszym układzie 
słonecznym. Istnieją różne nazwy, którymi ta planeta była nazwana. 
Kompleksem wibracyjnym dźwięku najczęściej używanym przez wasze 
narody jest Maldek. Istoty te, niszcząc ich sferę planetarną, zostały 
zmuszone do znalezienia dla siebie miejsca na tej planecie trzeciej gęstości, 
która była jedyną w tamtym czasie/przestrzeni w waszym Układzie 
Słonecznym nadającą się do zamieszkania i była w stanie zaoferować lekcje 
potrzebne do zmniejszenia ich zniekształceń umysłu/ciała/ducha w 
odniesieniu do Prawa Jedności. 

6.11 P Y T A J Ą C Y  Jak się tu dostali? 

R A  Przeszli przez proces zbiorów i wcielili się poprzez proces inkarnacji z 
waszych wyższych sfer w tej gęstości. 

6.12 P Y T A J Ą C Y  Jak dawno to się wydarzyło w naszych latach? 

R A  Mam trudności w komunikacji z tym instrumentem. Musimy pogłębić 
jej stan. 

To wydarzyło się około pięćset tysięcy [500 000] waszych lat temu. 

6.13 P Y T A J Ą C Y  Dzięki. Czy zatem cała populacja Ziemi – ludzka populacja 
Ziemi – pochodzi z Maldeku? 

R A  Jestem Ra. To jest nowa linia pytań i zasługuje na własne miejsce. Ci, 
którzy zostali zebrani do waszej sfery ze sfery znanej przed jej rozpadem pod 
innymi nazwami, ale waszym ludziom jako Maldek, wcielili się, pod ziemią 
zamiast na jej powierzchni. Populacja waszej planety zawiera wiele różnych 
grup zebranych z innych sfer drugiego wymiaru i poddanych cyklom sfer 
trzeciego wymiaru. Nie wszyscy jesteście jednej rasy lub jednego początku. 
Dzielone przez was doświadczenie jest unikalne dla tego kontinuum 
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czasu/przestrzeni. 

6.14 P Y T A J Ą C Y  Myślę, że należałoby odkryć, w jaki sposób Prawo Jedności działa 
w przenoszeniu istot na naszą planetę oraz podczas zbiorów. 

R A  Jestem Ra. Prawo Jedności mówi po prostu, że wszystkie rzeczy są 
jednym, że wszystkie istoty są jednym. Istnieją pewne zachowania i formy 
myślowe zgodne ze zrozumieniem i praktyką tego prawa. Ci, którzy, 
kończąc cykl doświadczeń, wykażą różne stopnie zniekształcenia tego 
rozumienia myśli i działania, zostaną rozdzieleni przez swój własny wybór 
na zniekształcenie wibracyjne najbardziej komfortowe dla ich kompleksów 
umysłu/ciała/ducha. 

Proces ten jest strzeżony lub obserwowany przez te opiekuńcze istoty, które 
będąc bardzo blisko Prawa Jedności w swoich zniekształceniach, mimo to 
mają zniekształcenie w kierunku aktywnej służby. 

W ten sposób iluzja jest tworzona przez Światło lub bardziej właściwie, ale 
mniej zrozumiale, światło/miłość. Ma to różny stopień intensywności. 
Kompleks duchowy każdej zebranej istoty porusza się wzdłuż linii światła, 
dopóki światło nie stanie się zbyt jaskrawe, po czym istota zatrzymuje się. 
Istota ta mogła ledwo osiągnąć trzecią gęstość lub być bardzo, bardzo blisko 
końca zniekształcenia wibracji kompleksu światło/miłość trzeciej gęstości. 
Niemniej jednak ci, którzy mieszczą się w tej oktawie nasilającego się 
światła/miłości, doświadczają następnie głównego cyklu, podczas którego 
jest wiele okazji do odkrycia zniekształceń, które są nieodłączne dla każdej 
istoty, a zatem do zmniejszenia tych zniekształceń. 

6.15 P Y T A J Ą C Y  Jaka jest obecnie długość jednego z tych cykli w naszych latach? 

R A  Jeden główny cykl to około dwadzieścia pięć tysięcy [25 000] lat. Istnieją 
trzy cykle tego rodzaju, podczas których ci, którzy zrobili postęp, mogą 
zostać zebrani. Pod koniec trzech głównych cykli – czyli w przybliżeniu od 
siedemdziesięciu pięciu do siedemdziesięciu sześciu tysięcy [75–76 000] 
waszych lat – wszyscy są zbierani niezależnie od ich postępu, ponieważ w 
tym czasie ich własna planeta przeszła przez użyteczną część tego wymiaru 
i przestaje być użyteczna dla niższych poziomów wibracji w tej gęstości. 

6.16 P Y T A J Ą C Y  Jakie jest obecnie położenie tej planety w odniesieniu do postępu 
cyklu? 

R A  Jestem Ra. Ta planeta znajduje się obecnie w wibracji czwartego 
wymiaru. Jej materiał jest dość zagmatwany z powodu kompleksu pamięci 
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społecznej, który jest częścią jej świadomości. To nie pozwala na łatwe 
przejście na czekające ją wibracje. Dlatego będzie to wiązało się z pewnymi 
niedogodnościami. 

6.17 P Y T A J Ą C Y  Czy ta niedogodność jest nieuchronna w ciągu kilku lat? 

R A  Jestem Ra. Ta niedogodność lub dysharmonijny kompleks wibracyjny 
zaczął się kilka lat temu. Trwać będzie nieprzerwanie przez okres około trzy 
zero, trzydziestu [30] waszych lat. 

6.18 P Y T A J Ą C Y  Zakładam, że po tym trzydziestoletnim okresie będziemy planetą 
czwartego wymiaru lub czwartej gęstości. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Tak jest. 

6.19 P Y T A J Ą C Y  Czy można oszacować, jaki procent obecnej populacji będzie 
zamieszkiwał planetę czwartej gęstości? 

R A  Zbiory jeszcze się nie rozpoczęły, więc szacowanie jest bez znaczenia. 

6.20 P Y T A J Ą C Y  Czy fakt, że znajdujemy się w tym okresie przejściowym, ma teraz 
cokolwiek wspólnego z powodem, dla którego udostępniliście swoje 
informacje społeczeństwu? 

R A  Jestem Ra. Chodziliśmy pośród waszych ludzi. Pamiętamy. Pamiętamy 
smutek. Widzieliśmy dużo. Przez kilka waszych lat poszukiwaliśmy 
instrumentu o odpowiednich parametrach zniekształcenia kompleksu 
umysłu/ciała/ducha oraz wspierającą i rozumiejącą grupę kompleksów 
umysłu/ciała/ducha, która zaakceptowałaby te informacje przy 
minimalnym zniekształceniu i maksymalnym pragnieniu służenia. 

Krótko mówiąc, tak. Chcieliśmy jednak, abyście wiedzieli, że dziękujemy 
wam w naszej świadomości. 

6.21 P Y T A J Ą C Y  Statek w kształcie dysku, który nazywamy UFO, ma... mówi się, 
że niektóre pochodzą prawdopodobnie z planety Wenus. Czy któryś z nich 
mógł być waszym statkiem? 

R A  Jestem Ra. Używaliśmy kryształów do wielu celów. Statek, o którym 
mówisz, nie był przez nas wykorzystany w waszym teraźniejszym 
kompleksie pamięci czasu/przestrzeni. Jednakże w przeszłości waszej iluzji, 
używaliśmy kryształów i kształtu dzwonu. 

6.22 P Y T A J Ą C Y  Ile lat temu przylecieliście tutaj statkiem w kształcie dzwonu? 
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R A  Jestem Ra. Odwiedziliśmy wasze ludy osiemnaście tysięcy [18 000] lat 
temu i nie wylądowaliśmy; ponownie jedenaście tysięcy [11 000] lat temu. 

6.23 P Y T A J Ą C Y  Fotografie statków w kształcie dzwonu i raporty kontaktu z 
Wenus pochodzą sprzed niespełna trzydziestu lat. Czy masz wiedzę na 
temat tych raportów? 

R A  Jestem Ra. Mamy wiedzę o jedności z tymi ingerencjami w wasz 
teraźniejszy czas/przestrzeń. My już nie jesteśmy z Wenus. Jednakże istnieją 
formy myślowe stworzone pośród waszych ludzi podczas naszego pobytu 
między wami. Pamięć oraz tworzone wtedy formy myślowe są częścią 
waszego kompleksu pamięci społecznej. Ta zbiorowa świadomość, jak 
możesz to nazwać, tworzy jeszcze raz doświadczenie dla tych, którzy o to 
proszą. Obecna populacja Wenus nie jest już szóstej gęstości. 

6.24 P Y T A J Ą C Y  Czy którekolwiek z UFO, które są obecnie zgłaszane, przybywają 
z innych planet tutaj w tym czasie lub czy masz taką wiedzę? 

R A  Jestem jednym z członków Konfederacji Planet w służbie 
Nieskończonego Stwórcy. W tej Konfederacji jest około pięćdziesięciu 
trzech cywilizacji składających się z około pięciuset planetarnych 
kompleksów świadomości. Ta Konfederacja obejmuje tych z twojej własnej 
planety, którzy osiągnęli wymiary poza twoim trzecim. Zawiera planetarne 
istoty w waszym układzie słonecznym i zawiera planetarne istoty z innych 
galaktyk. Jest to prawdziwa Konfederacja, ponieważ jej członkowie nie są 
do siebie podobni, ale sprzymierzeni w służbie zgodnie z Prawem Jedności. 

6.25 P Y T A J Ą C Y  Czy ktoś z nich przybywa tu w statku kosmicznym w obecnym 
czasie? Powiedzmy, w ostatnich trzydziestu latach? 

R A  Jestem Ra. Musimy stwierdzić, że ta informacja jest nieistotna. Jeśli to 
zrozumiesz, uważamy, że informacje mogą być oferowane w akceptowalny 
sposób. Mamy tu wyrazić Prawo Jedności. Jednakże wypowiemy się na ten 
temat. 

Każda istota planetarna, która chce pojawić się w waszym 
trzeciowymiarowym zniekształceniu przestrzeni/czasu, prosi o pozwolenie 
na przerwanie kwarantanny, jak możesz to nazwać, i ukazanie się twoim 
ludziom. Przyczyna i cel tego pojawienia się jest rozpatrywany i albo 
zaakceptowany, albo odrzucony. W każdym momencie na waszym niebie 
znajdowało się aż piętnaście jednostek Konfederacji; reszta dostępna dla was 
poprzez myśl. 
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Obecnie jest siedem, które używają statku w waszej gęstości. Ich cele są 
bardzo proste: pozwolić tym istotom na waszej planecie stać się 
świadomymi nieskończoności, która często najlepiej wyrażana jest dla 
niedoinformowanych jako tajemnicza lub nieznana. 

6.26 P Y T A J Ą C Y  Jestem w pełni świadomy, że jesteś zainteresowany przede 
wszystkim rozpowszechnianiem Prawa Jedności. Jednak moim zdaniem - 
mogę się mylić - aby upowszechnić ten materiał, konieczne będzie 
uwzględnienie takich pytań, jak to, które właśnie zadałem, w celu jak 
najszerszego rozpowszechnienia materiału. Jeśli to nie jest celem to 
mógłbym ograniczyć swoje pytania tylko do stosowania Prawa Jedności. 
Ale rozumiem, że obecnie celem jest szerokie rozpowszechnianie tego 
materiału. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. To postrzeganie jest tylko nieznacznie zniekształcone w 
twoim rozumieniu/nauce. Życzymy sobie, abyś postępował tak, jak 
uważasz za słuszne. To jest twoje miejsce. Przekazując te informacje, 
stwierdzamy, że nasze zniekształcenie zrozumienia naszego celu polega nie 
tylko na oferowaniu informacji, ale także na wyważaniu ich zgodnie z 
naszym zniekształconym postrzeganiem ich względnego znaczenia. Dlatego 
czasami napotkasz nasze stwierdzenie, które wskaże, że pytanie nie jest 
ważne. Wynika to z naszego przekonania, że dane pytanie jest nieważne. 
Niemniej jednak, o ile pytanie nie zawiera możliwości udzielania 
odpowiedzi, które mogą naruszać wolną wolę, oferujemy nasze odpowiedzi. 

6.27 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję bardzo. Nie chcemy przemęczać instrumentu. Już 
znacząco przekroczyliśmy normalny czas pracy. Czy możesz mi powiedzieć, 
jaki jest stan tego instrumentu? 

R A  Instrument jest zbalansowany ze względu na waszą opiekę. Niemniej 
jednak jej fizyczny pojazd sztywnieje. 

6.28 P Y T A J Ą C Y  W takim razie być może powinniśmy kontynuować w 
późniejszym czasie. 

R A  Zgadzamy się. W związku z tym, o ile nie masz krótkiego pytania, 
pożegnamy się. 

6.29 P Y T A J Ą C Y  Jedyne pytanie, jakie mam, to to, że muszę założyć, że skoro 
Leonard był tutaj, kiedy pierwszy raz nawiązałeś kontakt, byłoby dla niego 
równie odpowiednie, aby był tutaj tak jak Tom. Czy to jest poprawne? 
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R A  To jest poprawne i uzupełnia liczbę tych, którzy w tym czasie mogą 
przyjść, którzy są odpowiedni. Ponownie, pamiętaj o instrukcjach 
podanych w celu przygotowania kompleksu wibracyjnego dźwięku, Tom. 

Jestem Ra. Zostawiam was w miłości i świetle Jednego Nieskończonego 
Stwórcy. Idźcie naprzód, radując się mocą i pokojem Jednego Stwórcy. 
Adonai. 



 

SESJA 7. 
25 STYCZNIA 1981  

7.0 R A  Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle naszego Nieskończonego 
Stwórcy. Komunikuję się teraz. 

7.1 P Y T A J Ą C Y  Wspomniałeś, że jesteś członkiem Konfederacji Planet. Jakie 
możliwości lub rodzaje usług są dostępne dla członków Konfederacji? 
Mógłbyś opisać niektóre z nich? 

R A  Jestem Ra. Zakładam, że masz na myśli służbę, którą my w Konfederacji 
możemy zaoferować, a nie służbę, która jest dla nas dostępna. 

Służba dostępna dla tych, którzy nas wzywają, jest równa pierwiastkowi 
kwadratowemu zniekształcenia/potrzeby tego wezwania podzielonego lub 
zintegrowanego przez podstawowe Prawo Jedności w jego zniekształceniu 
wskazującym na wolną wolę tych, którzy nie są świadomi jedności 
stworzenia. 

7.2 P Y T A J Ą C Y  Na podstawie tego zakładam, że trudność, jaką w tej chwili masz 
w kontakcie z planetą, polega na mieszance ludzi tutaj - niektórzy są 
świadomi jedności, inni nie, i z tego powodu nie możesz przybyć otwarcie 
ani przedstawić dowodów swojego kontaktu. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Jak właśnie powtórzyliśmy za pomocą tego instrumentu, 
musimy zintegrować wszystkie części waszego kompleksu pamięci 
społecznej w jego iluzorycznej formie dezintegracji. Wówczas wynik tego 
może być postrzegany jako granica naszej zdolności do służenia. 

Mamy szczęście, że Prawo Służby potęguje pragnienia tych, którzy 
wzywają. W przeciwnym razie nie mielibyśmy możliwości przebywania w 
tym czasie/przestrzeni w obecnym kontinuum iluzji. Krótko mówiąc, masz 
zasadniczo rację. Myśl o niemożności nie jest częścią naszego 
podstawowego kompleksu form myślowych skierowanego do waszych 
ludzi, ale jest raczej maksymalnym rozważeniem tego, co jest możliwe. 

7.3 P Y T A J Ą C Y  Czy przez potęgowanie rozumiesz, że jeśli dziesięć osób wzywa, 
możesz to policzyć, porównując to ze stosunkiem planetarnym ludzi, jako 
100 osób, dziesięć do kwadratu, dostaniesz 100? Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. To jest niepoprawne. Potęgowanie jest sekwencyjne - jeden, 
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dwa, trzy, cztery, każda do kwadratu o kolejną liczbę. 

7.4 P Y T A J Ą C Y  [Niesłyszalne] posłuż się przykładem. Gdyby dziesięć, tylko 
dziesięć istot na Ziemi wymagało waszych usług, w jaki sposób 
obliczylibyście ich wezwanie przy użyciu tej reguły potęgowania? 

R A  Podnieślibyśmy jeden dziesięciokrotnie do kwadratu, podnosząc liczbę 
do dziesiątego kwadratu. 

7.5 P Y T A J Ą C Y  Jaki byłby wynik tych obliczeń? 

R A  [24-sekundowa pauza] Wynik jest trudny do przekazania. W 
przybliżeniu jest to tysiąc dwanaście [1012]. Istoty, które wzywają, czasami 
nie są całkowicie zjednoczone w swoim wezwaniu, a zatem kwadrat jest 
nieco mniejszy. W związku z tym w okresie wzywania występuje strata 
statystyczna. Być może jednak, dzięki tej poprawionej statystycznie 
informacji, możesz zobaczyć mechanizm kwadratu. 

7.6 P Y T A J Ą C Y  Około ile istot z planety Ziemia w tym momencie wzywa 
waszych usług? 

R A  Jestem osobiście wzywany przez trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące [352 
000]. Konfederacja, w całym spektrum kompleksów bytów, jest wzywana 
przez sześćset trzydzieści dwa miliony [632 000 000] waszych kompleksów 
umysłu/ciała/ducha. Liczby te zostały uproszczone. 

7.7 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz mi powiedzieć, jaki jest wynik zastosowania Prawa 
Kwadratów do tych liczb? 

R A  Liczba w przybliżeniu jest nieistotna w sensie skończonym, ponieważ 
ma wiele, wiele cyfr. Stanowi to jednak wielkie wołanie, które my, wszyscy 
stworzeni, czujemy i słyszymy, jakby nasze własne istoty zostały 
zniekształcone w kierunku wielkiego i przytłaczającego smutku. Wymaga 
to naszej służby. 

7.8 P Y T A J Ą C Y  W którym momencie to wezwanie wystarczyłoby, aby otwarcie 
przybyć pośród ludzi na Ziemi? Ile istot na Ziemi musiałoby wezwać 
Konfederację? 

R A  Jestem Ra. Nie obliczamy możliwości przybycia do waszych narodów 
na podstawie liczby wezwań, ale na podstawie konsensusu wśród całego 
kompleksu pamięci społecznej, który stał się świadomy nieskończonej 
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świadomości wszystkich rzeczy. Było to możliwe pośród waszych narodów 
tylko w odosobnionych przypadkach. 

W przypadku, gdy kompleks pamięci społecznej, który jest sługą Stwórcy, 
widzi tę sytuację i ma pomysł na odpowiednią pomoc, której można 
dokonać tylko wśród waszych narodów, kompleks pamięci społecznej, 
pragnący tego projektu przedstawia go Radzie Saturna. Jeśli zostanie 
zatwierdzony, kwarantanna zostaje zniesiona. 

7.9 P Y T A J Ą C Y  Mam tutaj pytanie od Jima dotyczące tej Rady. Kim są 
członkowie i jak działa Rada? 

R A  Jestem Ra. Członkowie Rady są przedstawicielami Konfederacji i tych 
poziomów wibracyjnych waszych wewnętrznych planów, ponoszących 
odpowiedzialność za waszą trzecią gęstość. Imiona nie są ważne, ponieważ 
nie ma imion. Wasze kompleksy umysłu/ciała/ducha wymagają imion, a 
zatem w wielu przypadkach stosowane są kompleksy wibracyjne dźwięku, 
które są zgodne ze zniekształceniami wibracyjnymi każdej istoty.  Jednakże 
koncepcja imion nie jest częścią Rady. Jeśli wymagane są imiona, 
spróbujemy je podać. Jednakże nie wszyscy wybrali imiona. 

Liczebnie, Rada, która obraduje na stałych sesjach - choć zmienia swoich 
członków poprzez równoważenie, które ma miejsce, jak byście nazywali, 
nieregularnie - to dziewięć. To jest Rada Sesji. Aby wesprzeć tę Radę, 
istnieją dwadzieścia cztery podmioty, które oferują swoje usługi na żądanie. 
Istoty te wiernie obserwują i są nazywane Strażnikami. 

Rada działa poprzez, jak byście to nazwali, telepatyczny kontakt z jednością 
lub jednością dziewięciu, zniekształcenia łączą się harmonijnie tak, że 
Prawo Jedności z łatwością zwycięża. Gdy pojawia się potrzeba 
przemyślenia, Rada zachowuje kompleks zniekształcenia tej potrzeby, 
równoważąc ją zgodnie z opisem, a następnie zaleca, co uważa za właściwe 
działanie. Obejmuje to: po pierwsze, obowiązek przyjmowania do 
Konfederacji kompleksów pamięci społecznej; po drugie, oferowanie 
pomocy tym, którzy nie są pewni, jak wesprzeć kompleks pamięci 
społecznej, prosząc o pomoc w sposób zgodny zarówno z wezwaniem, 
Prawem, jak i liczbą osób wzywających (to znaczy czasami opór przed 
wzywaniem); po trzecie, wewnętrzne kwestie są rozwiązywane w Radzie. 

To są najważniejsze obowiązki Rady. W razie wątpliwości mogą 
skontaktować się z dwudziestoma czterema, którzy następnie przedstawiają 
Radzie konsensus osądu/przemyślenia. Rada może wówczas ponownie 
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rozważyć każdą kwestię. 

7.10 P Y T A J Ą C Y  Czy Rada Dziewięciu to ta sama dziewiątka, o której 
wspomniano w tej książce? [Pytający wskazuje na Uri autorstwa Andrija 
(Henry) Puharicha.] 

R A  Jestem Ra. Rada Dziewięciu została zachowana w częściowo 
niezniekształconej formie przez dwa główne źródła, ten znany w waszym 
nazewnictwie jako Mark i ten znany w waszym nazewnictwie jako Henry. 
W jednym przypadku kanał stał się skrybą. W drugim kanał nie był skrybą. 
Jednak bez pomocy skryby energia nie dotarłaby do kanału. 

7.11 P Y T A J Ą C Y  Nazwiska, o których mówiłeś, to Mark Probert i Henry 
Puharich? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

7.12 P Y T A J Ą C Y  Interesuje mnie stosowanie Prawa Jedności, dotyczącego wolnej 
woli i tego, co nazwałbym propagowaniem wykonanym przez kontakt 
UFO z planetą. Oznacza to, że w ciągu ostatnich trzydziestu lat Rada 
wielokrotnie zezwalała na zniesienie kwarantanny. Wydaje mi się, że jest to 
forma propagowania tego, co teraz robimy, aby więcej ludzi się obudziło. 
Mam rację? 

R A  Jestem Ra. Przekształcenie zapytania we właściwą odpowiedź będzie 
wymagało pewnego rozplątania konceptualizacji twojego kompleksu 
mentalnego. Prosimy o wyrozumiałość. 

Rada Saturna nie pozwoliła na przerwanie kwarantanny w kontinuum 
czasu/przestrzeni, o którym wspomniałeś. Pewna ilość lądowań ma miejsce. 
Niektóre z tych lądowań należą do waszych ludzi. Niektóre należą do istot 
znanych wam jako grupa Oriona. 

Po drugie, udzielane są pozwolenia, tak aby nie złamać kwarantanny 
poprzez przebywanie pomiędzy wami, ale pojawiać się w formie myślowej 
tym, którzy mają oczy, by widzieć. 

Po trzecie, masz rację zakładając, że zezwolenie zostało udzielone w 
czasie/przestrzeni, w której wasze pierwsze urządzenie jądrowe zostało 
opracowane i wykorzystane przez członków Konfederacji, aby pomóc 
waszym narodom w taki sposób, żeby wytworzyć tajemnicę.  To właśnie 
rozumiesz przez reklamę i jest to poprawne.  

Tajemnica i nieznana jakość wydarzeń, które możemy zaoferować, mają na 
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celu uświadomienie waszym ludziom nieskończonych możliwości. Kiedy 
wasze narody pojmą nieskończoność, wtedy i tylko wtedy można otworzyć 
bramę do Prawa Jedności. 

7.13 P Y T A J Ą C Y  Wspomniałeś zarówno o naszych ludziach, jak i tych z Oriona, 
którzy tu przybyli. Czy możesz to rozwinąć? 

R A  Jestem Ra. Twoje kompleksy myślowe nie pasowały do twoich 
wibracyjnych kompleksów dźwiękowych. Nie możemy odpowiedzieć. 
Proszę powtórzyć zapytanie. 

7.14 P Y T A J Ą C Y  Zapytam tylko o Oriona. Wspomniałeś o Orionie jako źródle 
niektórych kontaktów UFO. Czy możesz mi coś powiedzieć o tym 
kontakcie, o jego celu? 

R A  Jestem Ra. Rozważ, jeśli chcesz, prosty przykład intencji, które są 
złe/dobre. Ten przykład to Adolf. To jest wasz kompleks wibracyjny 
dźwięku. Wydaje się, że intencją jest zjednoczenie poprzez wybranie 
kompleksu zniekształceń zwanego elitą z kompleksu pamięci społecznej, a 
następnie zniewolenie przez różne wpływy tych, którzy są postrzegani jako 
zniekształcenie nieelita. Pojawia się zatem koncepcja, aby tak zwany 
kompleks pamięci społecznej odchwaścić i dodać go do zniekształcenia, 
które tak zwana grupa Oriona postrzega jako imperium.  

Problem, przed którym stają, polega na tym, że mają do czynienia z dużą 
ilością przypadkowej energii uwalnianej przez koncepcję separacji. To 
powoduje, że są narażeni, ponieważ zniekształcenia między ich własnymi 
członkami nie są zharmonizowane. 

7.15 P Y T A J Ą C Y  Jaka jest gęstość grupy Oriona? 

R A  Jestem Ra. Podobnie jak w Konfederacji, gęstości zbiorowych 
świadomości, które tworzą tę grupę, są zróżnicowane. Bardzo niewielu jest 
trzeciej gęstości, większa liczba czwartej gęstości, podobnie duża liczba 
piątej gęstości, 1 i bardzo niewiele istot szóstej gęstości składających się na 
tę organizację. Ich liczba wynosi około jednej dziesiątej naszej w dowolnym 
momencie kontinuum czasu/przestrzeni, ponieważ problem duchowej 
entropii powoduje, że doświadczają ciągłego rozpadu ich kompleksów 

                                                             
1 Jest to niejasne i podlega interpretacji, ale ta informacja o liczbie istot piątej 

gęstości wchodzących w skład grupy Oriona może zaprzeczać informacjom 
podanym w 48.6. 
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pamięci społecznej. 

Ich moc jest taka sama jak nasza. Prawo Jedności nie wybiera ani światła 
ani ciemności, ale jest dostępne dla służby innym i służby sobie. Jednakże 
służba innym skutkuje służeniem sobie, w ten sposób zachowując i dalej 
harmonizując zniekształcenia tych istot poszukujących inteligentnej 
nieskończoności poprzez te dyscypliny. 

Ci, którzy szukają inteligentnej nieskończoności poprzez służbę sobie, 
tworzą tę samą ilość mocy, ale, jak powiedzieliśmy, mają ciągłe trudności z 
powodu koncepcji separacji, która jest implikowana w przejawach służby 
sobie, która uwzględnia władzę nad innymi. To osłabia i ostatecznie 
dezintegruje energię zebraną przez takie kompleksy umysłu/ciała/ducha, 
które wzywają grupę Oriona i kompleksy pamięci społecznej, które tworzą 
grupę Oriona. 

Należy zauważyć, dokładnie przemyśleć i zaakceptować, że Prawo Jedności 
jest dostępne dla każdego kompleksu pamięci społecznej, który zdecydował 
się wspólnie dążyć do jakiegokolwiek celu, czy to służenie innym, czy 
służenie sobie. Prawa, które są pierwotnymi zniekształceniami Prawa 
Jedności, są następnie wprowadzane w życie, a iluzja przestrzeni/czasu jest 
wykorzystywana jako medium dla rozwoju wyników tych swobodnie 
przeprowadzanych wyborów.  

W ten sposób wszystkie istoty uczą się, bez względu na to, czego szukają. 
Wszyscy uczą się tego samego, niektórzy szybko, inni powoli. 

7.16 P Y T A J Ą C Y  Używając jako przykładu grupy piątej gęstości lub kompleksu 
pamięci społecznej z grupy Oriona, jaka była ich poprzednia gęstość, zanim 
stali się piątą gęstością? 

R A  Jestem Ra. Postęp poprzez gęstości jest sekwencyjny. Kompleks pamięci 
społecznej piątej gęstości składałby się z kompleksów umysłu/ciała/ducha 
zebranych z czwartej gęstości. Następnie konglomerat lub zbiorowy 
kompleks umysłu/ciała/ducha dokonuje połączenia, a rezultaty są różne ze 
względu na nieskończenie różnorodne możliwości kombinacji 
zniekształceń. 

7.17 P Y T A J Ą C Y  Próbuję zrozumieć, jak rozwijałaby się grupa taka jak ta z Oriona. 
Byłem zdania, że bliższe zrozumienie Prawa Jedności stworzyło warunek 
akceptowalności, przenosząc się, powiedzmy, z naszej trzeciej gęstości do 
czwartej w naszym obecnym przejściu. Próbuję też zrozumieć, jak byłoby 
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to możliwe - gdybyście byli w grupie Oriona i ukierunkowali się na służbie 
sobie - jak moglibyście przejść, powiedzmy, z trzeciej gęstości do czwartej. 
Jaka nauka byłaby do tego potrzebna? 

R A  Jestem Ra. To jest ostatnie obszerne pytanie zadane temu instrumentowi 
w tym czasie. 

Przypomnij sobie, że szczegółowo opisaliśmy, w jaki sposób ci, których 
orientacją nie jest służba innym, a mimo to znaleźli i mogą korzystać z 
bramy do inteligentnej nieskończoności. Dotyczy to wszystkich gęstości w 
naszej oktawie. Nie możemy mówić w imieniu tych, którzy są ponad nami, 
jak byście powiedzieli, w następnym kwancie lub oktawie istnienia.  

Jest to jednak prawdą w przypadku tej oktawy gęstości. Istoty są zbierane, 
ponieważ mogą oglądać i cieszyć się światłem/miłością o odpowiedniej 
gęstości. Ci, którzy odnaleźli to światło/miłość, miłość/światło bez korzyści 
płynącej z pragnienia służby, mimo to, zgodnie z Prawem Wolnej Woli, 
mają prawo do używania tego światła/miłości w jakimkolwiek celu.  

Można również dodać, że istnieją systemy nauczania, które umożliwiają 
poszukiwaczowi separacji zdobycie tych bram. To studium jest równie 
trudne, jak to, które wam opisaliśmy, ale są tacy, którzy wytrwale je 
kontynuują, tak jak ty pragniesz podążać trudną ścieżką poszukiwania 
wiedzy, aby służyć.  

Zniekształcenie polega na tym, że ci, którzy chcą służyć sobie, są widziani 
przez Prawo Jedności tak samo jak ci, którzy chcą służyć innym, bo czyż 
wszyscy nie są jednym? Służyć sobie i służyć innym to podwójna metoda 
mówienia tego samego, jeśli potrafisz zrozumieć istotę Prawa Jedności. 

W tym momencie odpowiemy na wszelkie krótkie pytania, które możesz 
mieć. 

7.18 P Y T A J Ą C Y  Czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument czuł się bardziej 
komfortowo? 

R A  Jestem Ra. Możesz dokonać drobnych korekt. Niemniej jednak teraz 
możemy używać tego instrumentu przy minimalnych zniekształceniach i 
bez znaczącego wyczerpywania instrumentu. 

Czy chcesz dalej pytać? 

7.19 P Y T A J Ą C Y  Nie chcemy nadmiernie męczyć instrumentu. Bardzo Ci 
dziękuję. To było bardzo pomocne. Będziemy kontynuować na następnej 
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sesji, omawiając ten punkt. Wierzę, że zaczynam rozumieć kolejność. 
Bardzo Ci dziękuję. 

R A  Jestem Ra. Zostawiam was w miłości i świetle Jednego Nieskończonego 
Stwórcy. Idźcie więc, ciesząc się mocą i pokojem Jednego Stwórcy. Adonai. 



 

SESJA 8. 
26 STYCZNIA 1981  

8.0 R A  Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle Nieskończonego 
Stwórcy. Komunikuję się teraz. 

8.1 P Y T A J Ą C Y  Mam pytanie dotyczące tego, co nazywam promowaniem 
Konfederacji. Ma to związek z wolną wolą. Jak rozumiem, Rada zezwoliła 
na pewne kontakty, ale jest to ograniczone ze względu na wolną wolę tych, 
którzy nie są zorientowani w taki sposób, że być może chcieliby kontaktu. 
Ten materiał, który teraz robimy, będzie rozpowszechniany. 
Rozpowszechnianie tego materiału będzie zależało od potrzeb stosunkowo 
niewielkiej liczby ludzi na planecie. Wielu ludzi na planecie chce teraz tego 
materiału, ale nawet jeśli go rozpowszechnimy, nie będą świadomi, że jest 
on dostępny. Czy jest jakaś możliwość stworzenia efektu, który nazwałbym 
promocją, czy jest to sprzeczne z zasadą wolnej woli? 

R A  Jestem Ra. Rozważ, jeśli chcesz, drogę, którą obrał twój kompleks 
doświadczeń życiowych. Weź pod uwagę zbiegi okoliczności i dziwne 
okoliczności, przez które jedna rzecz płynęła do drugiej. Rozważ to dobrze. 
Każda istota otrzyma szansę, której każda potrzebuje. 

To źródło istnienia informacji nie ma zastosowania w kompleksie 
doświadczeń życiowych każdego z tych, którzy szukają. Zatem promocja 
jest ogólna i nie ma na celu wskazywania na poszukiwanie żadnego 
konkretnego materiału, ale jedynie sugerowanie noumenalnego aspektu 
iluzji. 

8.2 P Y T A J Ą C Y  Wczoraj był fragment materiału, który przeczytałem, w którym 
powiedziałeś: „Pewna ilość lądowań ma miejsce. Niektóre z tych lądowań 
należą do waszych narodów; Niektóre należą do istot znanych wam jako 
grupa Oriona.” Moje pierwsze pytanie brzmi: co miałeś na myśli, mówiąc, 
że „lądowania należą do waszych narodów”? 

R A  Jestem Ra. Wasze narody mają w obecnym czasie/przestrzeni osiągnięcie 
technologiczne, jeśli można to tak nazwać, polegające na stworzeniu i 
lataniu statkiem o kształcie i typie znanym wam jako niezidentyfikowane 
obiekty latające. Niestety, z powodu częstotliwości wibracji kompleksu 
pamięci społecznej waszych ludzi, urządzenia te nie są przeznaczone do 
służby ludzkości, ale do potencjalnie destrukcyjnego celu. To dodatkowo 
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zaburza wibracyjny węzeł waszego kompleksu pamięci społecznej, 
powodując sytuację, w której ani ci zorientowani na służenie innym, ani ci 
zorientowani na służenie sobie, nie mogą zdobyć energii/mocy, która 
otwiera bramy do inteligentnej nieskończoności dla kompleksu pamięci 
społecznej. To z kolei powoduje, że zbiory są niewielkie. 

8.3 P Y T A J Ą C Y  Czy te statki, które są naszych ludzi, pochodzą z, jak to 
nazywamy, poziomów, które nie są wcielone w tym czasie? Gdzie mają 
bazę? 

R A  Jestem Ra. Te, o których mówiliśmy, należą do trzeciej gęstości i są 
częścią tak zwanego kompleksu wojskowego różnych podziałów lub 
struktur społecznych waszych ludzi. 

Jest wiele różnych baz. Istnieją bazy, jak byście je nazwali, podmorskie na 
waszych południowych wodach w pobliżu Bahamów, a także na waszych 
morzach Pacyfiku w różnych miejscach w pobliżu waszych chilijskich 
granic wodnych. Na waszym księżycu, jak nazywacie tego satelitę, znajdują 
się bazy, które w tej chwili są przerabiane. Istnieją bazy, które poruszają się 
po waszych ziemiach. Istnieją bazy, jeżeli można je tak nazwać, na niebie. 
Są to bazy waszych ludzi, bardzo liczne i, jak powiedzieliśmy, potencjalnie 
destrukcyjne. 

8.4 P Y T A J Ą C Y  Skąd pochodzą ludzie, którzy obsługują te jednostki? Czy są 
powiązani z jakimkolwiek narodem na Ziemi? Jakie jest ich źródło? 

R A  Ci ludzie pochodzą z tego samego miejsca co Ty lub ja. Pochodzą od 
Stwórcy. 

Jeśli chodzi o pytanie, w jego płytszym aspekcie, ci ludzie są w rządach 
waszego i innych narodów, odpowiedzialni za to, co nazwałbyś 
bezpieczeństwem narodowym. 

8.5 P Y T A J Ą C Y  Czy mam zatem rozumieć, że Stany Zjednoczone mają te statki 
w bazach podmorskich? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

8.6 P Y T A J Ą C Y  W jaki sposób Stany Zjednoczone dowiedziały się o technologii 
służącej do budowy tych naziemnych [niesłyszalne]? 

R A  Jestem Ra. Był taki kompleks umysłu/ciała/ducha znany waszemu 
ludowi jako kompleks wibracyjny dźwięku Nikola. Istota ta opuściła iluzję, 
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a dokumenty zawierające niezbędne zrozumienie zostały zabrane przez 
kompleksy umysłu/ciała/ducha, służące bezpieczeństwu waszego 
kompleksu podziału narodowego. W ten sposób wasi ludzie poznali 
podstawową technologię. 

W przypadku tych kompleksów umysłu/ciała/ducha, które nazywacie 
Rosjanami, technologia została przekazana przez kogoś z Konfederacji 
około dwadzieścia siedem lat temu z zamiarem dzielenia się informacjami i 
zapewnienia pokoju między waszymi narodami. Istoty podające te 
informacje były w błędzie, ale pod koniec tego cyklu zrobiliśmy wiele 
rzeczy, próbując wspomóc wasze zbiory, z których nauczyliśmy się 
szaleństwa niektórych rodzajów pomocy. Jest to czynnik przyczyniający się 
do naszego bardziej ostrożnego podejścia w tej chwili, nawet jeśli potrzeba 
jest wiele razy większa, a wezwania waszych ludzi są coraz większe. 

8.7 P Y T A J Ą C Y  Jestem zaintrygowany tymi statkami, dla których mamy 
podmorskie bazy. Są one [niesłyszalne]. Czy technologia ta wystarcza, by 
przyćmić całe inne uzbrojenie? Czy mamy tylko możliwość latania tymi 
pojazdami, czy też są jakieś bronie, takie jak… Czy zostały nam przekazane 
[niesłyszalne], czy są one po prostu stworzone do transportu? Jaki jest 
podstawowy mechanizm ich [niesłyszalne]? Naprawdę trudno uwierzyć w 
to, co mówię. 

R A  Jestem Ra. W niektórych przypadkach użycie nazwy statek może być 
niepoprawne. Bardziej właściwe byłoby uznanie ich za broń. 
Wykorzystywana energia pochodzi z pola energii elektromagnetycznej, 
która polaryzuje kulę ziemską. Broń jest dwojakiego rodzaju: ta, którą wasi 
ludzie nazywają psychotroniczną i ta, którą wasi ludzie nazywają wiązką 
cząstek. Potencjał destrukcyjny zawarty w tej technologii jest znaczny, a 
broń była w wielu przypadkach używana do zmiany wzorców pogodowych 
i do wzmocnienia zmian wibracyjnych, które otaczają waszą planetę w tym 
czasie. 

8.8 P Y T A J Ą C Y  Jak udało im się to utrzymać w tajemnicy? Dlaczego te jednostki 
nie są używane do transportu? 

R A  Rządy wszystkich waszych iluzji podziałów społecznych pragną 
powstrzymać się od rozgłosu, aby niespodzianka została zachowana w 
przypadku wrogiego działania ze strony tego, co wasze narody nazywają 
wrogami. 

8.9 P Y T A J Ą C Y  Ile takich jednostek mają Stany Zjednoczone? 
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R A  Jestem Ra. Obecnie Stany Zjednoczone posiadają pięćset siedem trzy, 
pięć siedem trzy [573]. Są w trakcie zwiększania tej liczby. 

8.10 P Y T A J Ą C Y  Jaka jest maksymalna prędkość jednego z tych statków? 

R A  Jestem Ra. Maksymalna prędkość tych jednostek jest równa energii 
ziemi podniesionej do kwadratu. To pole jest zmienne. Limit wynosi około 
połowy prędkości światła, jak byście to nazwali. Wynika to z 
niedoskonałości konstrukcji. 

8.11 P Y T A J Ą C Y  Czy tego typu statki nie rozwiązałyby lub nie zbliżyłyby nas do 
rozwiązania wielu problemów energetycznych w zakresie transportu? 
Jesteśmy przyzwyczajeni do transportu [niesłyszalne]... transportowania 
[niesłyszalne]. 

R A  Jestem Ra. Technologia, którą wasze narody posiadają w tym czasie, jest 
w stanie rozwiązać wszystkie ograniczenia, które nękają wasz kompleks 
pamięci społecznej w obecnym zespole doświadczeń. Jednakże obawy 
niektórych z waszych istot ze zniekształceniami w kierunku tego, co 
nazwalibyście potężną energią, powodują, że rozwiązania te są 
wstrzymywane, dopóki rozwiązania nie będą tak potrzebne, że ci ze 
zniekształceniem będą mogli ulec dalszemu zniekształceniu w kierunku 
władzy. 

8.12 P Y T A J Ą C Y  Jednocześnie wspomniałeś, że niektóre z lądowań należały do 
naszych narodów, a także wspomniałeś, że część z nich należała do grupy 
Oriona. Rozmawialiśmy trochę o grupie Oriona, ale dlaczego grupa Oriona 
tu ląduje? Jaki jest ich cel? 

R A  Jestem Ra. Ich celem jest podbój. W przeciwieństwie do tych z 
Konfederacji, którzy czekają na wezwanie, tak zwana grupa Oriona wzywa 
samą siebie do podboju. 

8.13 P Y T A J Ą C Y  A konkretnie, co robią, kiedy lądują? 

R A  Istnieją dwa rodzaje lądowań. W pierwszym, istoty z waszych ludów są 
brane na ich statki i programowane do wykorzystania w przyszłości. Istnieją 
dwa lub trzy poziomy programowania. Pierwszy, to poziom, który zostanie 
odkryty przez tych, którzy prowadzą badania. Drugi, to program 
wywołujący. Trzeci, to drugi i najgłębszy program wywołujący, 
krystalizujący byt, czyniąc go tym samym martwym i przydatnym jako 
rodzaj sygnalizatora lub latarni. To jest forma lądowania. 
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Druga forma to lądowanie pod skorupą ziemską, do której wchodzi się z 
wody. Ponownie są to obszary w Ameryce Południowej i na Karaibach oraz 
w pobliżu tak zwanego Bieguna Północnego. Bazy tych ludzi znajdują się 
pod ziemią. 

8.14 P Y T A J Ą C Y  Co ma grupa Oriona... jaki jest cel w odniesieniu do podboju 
grupy Oriona? 

R A  Jestem Ra. Jak powiedzieliśmy wcześniej, ich celem jest zlokalizowanie 
pewnych kompleksów umysłu/ciała/ducha, które wibrują w rezonansie z 
ich własnym kompleksem wibracyjnym, a następnie zniewolenie nieelity, 
jak możesz nazwać tych, którzy nie należą do wibracji Oriona. 

8.15 P Y T A J Ą C Y  Czy lądowanie w Pascagoula w 1973 roku, kiedy Charlie 
Hickson został zabrany na pokład, było tego typu lądowaniem?  

R A  Jestem Ra. Lądowanie, o którym mówisz, było czymś, co nazwalibyście 
anomalią. Nie był to ani wpływ Oriona, ani naszych ludzi w formie 
myślowej, ale raczej planetarna istota waszej własnej wibracji, która przeszła 
przez kwarantannę w całkowitej niewinności podczas przypadkowego 
lądowania. 

8.16 P Y T A J Ą C Y  Co zrobili Charliemu Hicksonowi, kiedy zabrali go na pokład? 

R A  Jestem Ra. Wykorzystali doświadczenie życiowe jego kompleksu 
umysłu/ciała/ducha, koncentrując się na doświadczaniu kompleksów tego, 
co nazywacie wojną. 

8.17 P Y T A J Ą C Y  Jak je użyli? 

R A  Jestem Ra. Korzystanie z doświadczenia to uczenie się. Rozważ rasę, 
która ogląda film. Doświadcza historii i identyfikuje się z uczuciami, 
spostrzeżeniami i doświadczeniami bohatera. 

8.18 P Y T A J Ą C Y  Czy Charlie Hickson miał pierwotnie ten sam kompleks pamięci 
społecznej, co ci, którzy go złapali? 

R A  Jestem Ra. Ta istota kompleksu wibracyjnego dźwięku nie miała 
związku z tymi, którzy go wykorzystali. 

8.19 P Y T A J Ą C Y  Czy ci, którzy go wykorzystali, użyli jego wojennych 
doświadczeń, aby dowiedzieć się więcej o Prawie Jedności? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 



78 KONTAKT Z RA: NAUCZANIE PRAWA JEDNOŚCI 

8.20 P Y T A J Ą C Y  Czy byty, które go zabrały... czy to normalna konfiguracja tych 
istot? Są [niesłyszalne] raczej nietypowe. 

R A  Jestem Ra. Konfiguracja ich istot jest ich normalną konfiguracją. 
Niezwykłość nie jest nadzwyczajna. My sami, kiedy wybraliśmy misję 
pośród waszych ludzi, potrzebną do zbadania waszych narodów, gdybyśmy 
przybyli w innej formie niż nasza, bylibyśmy postrzegani jako światło. 

8.21 P Y T A J Ą C Y  A zatem, z jakiej gęstości pochodziły istoty, które wzięły 
Charliego Hicksona? Jaka była ich gęstość? 

R A  Jestem Ra. Istoty, którymi okazujesz takie zainteresowanie, są istotami 
trzeciej gęstości dość wysokiego rzędu. Powinniśmy wyrazić zrozumienie, 
że te istoty nie użyłyby kompleksu umysłu/ciała/ducha Charlie, pod 
warunkiem postanowienia tej istoty przed inkarnacją, aby służyć. 

8.22 P Y T A J Ą C Y  Jaka była siedziba lub pochodzenie istot, które zabrały Charliego? 

R A  Jestem Ra. Istoty te pochodzą z galaktyki Syriusza. 

8.23 P Y T A J Ą C Y  Najbardziej zaskakującą informacją, którą mi podałeś, i muszę 
przyznać, że trudno mi w to uwierzyć, to to że Stany Zjednoczone mają 
573 jednostki, które opisujesz. Ile osób w naszym rządzie wie, że je mamy? 
Ilu ogółem osób wyznaczonych w Stanach Zjednoczonych jest tego 
świadomych, łącznie z tymi, którzy obsługują statek? 

R A  Jestem Ra. Liczba waszych ludzi jest różna, ponieważ istnieje potrzeba 
komunikacji w tym konkretnym węźle czasu/przestrzeni, więc liczba 
wzrasta w tym momencie. Przybliżona liczba to jeden pięć zero zero [1500]. 
Jest to tylko przybliżone, ponieważ w miarę jak twoje iluzoryczne 
kontinuum czasu/przestrzeni przemieszcza się od teraźniejszości do 
teraźniejszości, wielu dowiaduje się. 

8.24 P Y T A J Ą C Y  Gdzie są budowane te statki? 

R A  Te statki są budowane jeden po drugim w dwóch miejscach: na pustyni 
lub w suchych regionach waszego tak zwanego Nowego Meksyku oraz na 
pustyni lub w suchych regionach waszego tak zwanego Meksyku, obie 
instalacje znajdują się pod ziemią. 

8.25 P Y T A J Ą C Y  Czy twierdzisz, że Stany Zjednoczone faktycznie mają zakład 
produkcyjny w Meksyku? 

R A  Jestem Ra. Tak jak powiedziałem. Pozwolę sobie w tym czasie 
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powtórzyć, że tego typu informacje są bardzo płytkie i nie mają 
szczególnego znaczenia w porównaniu z badaniem Prawa Jedności. 
Niemniej jednak uważnie przyglądamy się temu rozwojowi, mając nadzieję, 
że wasi ludzie będą mogli być zebrani w pokoju. 

8.26 P Y T A J Ą C Y  Jestem całkowicie świadomy tego, że ta linia pytań nie ma 
żadnego znaczenia, ale ta konkretna informacja jest dla mnie tak 
zaskakująca, że każe mi kwestionować twoją wiarygodność w tej sprawie. 
Do tego momentu zgadzałem się ze wszystkim. Jest to bardzo zaskakujące 
i nie wydaje się możliwe, aby ta tajemnica mogła być zachowana przez 
dwadzieścia siedem lat, i że obsługujemy te statki. Przepraszam za swoją 
postawę, ale pomyślałem, że będę bardzo szczery w tej sprawie. To dla mnie 
niewiarygodne, że prowadzilibyśmy fabrykę w Meksyku, poza Stanami 
Zjednoczonymi, aby budować te statki. Może się mylę. Te statki to fizyczne 
statki zbudowane przez naszych fizycznych ludzi? Mógłbym wsiąść do 
jednego z nich i lecieć? Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. To jest niepoprawne. Nie mógłbyś nim jeździć. Stany 
Zjednoczone, jak nazywasz wasz kompleks podziału społeczeństwa, tworzą 
je jako rodzaj broni. 

8.27 P Y T A J Ą C Y  Czyli zatem nie ma pasażerów? Nie ma pilota, że tak powiem? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

8.28 P Y T A J Ą C Y  Jak są one kontrolowane? 

R A  Jestem Ra. Są kontrolowane przez komputer ze zdalnego źródła danych. 

8.29 P Y T A J Ą C Y  Dlaczego mamy fabrykę w Meksyku? 

R A  Jestem Ra. Jest to konieczne zarówno ze względu na suchość gleby, jak 
i prawie całkowity brak populacji. Dlatego wasz tak zwany rząd i tak zwany 
rząd waszego sąsiedniego obszaru geograficznego zorganizowali podziemną 
instalację. Przedstawiciele rządu, którzy się na to zgodzili, nie wiedzieli, do 
jakiego celu zostanie wykorzystana ich ziemia, ale myśleli, że jest to rządowa 
instalacja badawcza do wykorzystania w czymś, co nazwalibyście wojną 
bakteriologiczną. 

8.30 P Y T A J Ą C Y  Czy to ten typ statku, w którym przetransportowano Dana Frye? 

R A  Jestem Ra. Ten znany jako Daniel został w formie myślowej 
przetransportowany przez iluzję pojazdu Konfederacji w postaci formy 
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myślowej w celu przekazania danych dotyczących kompleksu 
umysłu/ciała/ducha, abyśmy mogli zobaczyć, w jaki sposób ten rodzaj 
kontaktu pomógł waszym ludziom w odkryciu inteligentnej 
nieskończoności za iluzją granic. 

8.31 P Y T A J Ą C Y  Czy byłoby możliwe, aby ktokolwiek z nas miał jakikolwiek 
kontakt z Konfederacją w bardziej bezpośredni sposób? 

R A  Jestem Ra. Obserwując zniekształcenia tych, którzy przeszli tę sekwencję 
doświadczeń, zdecydowaliśmy się stopniowo wycofywać, powiedzmy, od 
bezpośredniego kontaktu w formie myślowej. Wydaje się, że najmniejsze 
zniekształcenie jest dostępne w komunikacji umysł-umysł. Dlatego prośba 
o zabranie na pokład nie jest tą, którą chcemy spełnić. Jesteś najcenniejszy 
w swoim obecnym stanie. 

8.32 P Y T A J Ą C Y  Powodem, dla którego tak bardzo was wypytywałem w sprawie 
statków, które według was Stany Zjednoczone wykorzystują, jest to, że jeśli 
uwzględnimy to w książce, spowoduje to wiele problemów. Zastanawiam 
się nad tym, aby całkowicie z tego zrezygnować w książce, albo będę musiał 
o to szczegółowo dopytać. Trudno jest nawet zadawać pytania w tym 
obszarze, ale może chciałbym zadać jeszcze kilka pytań na ten temat, wciąż 
z możliwością pozostawienia go poza książką. Jaka jest średnica tych 
statków, które Stany Zjednoczone [niesłyszalne]? 

R A  Jestem Ra. Sugeruję, aby było to ostatnie pytanie w tej sesji. Będziemy 
mówić tak, jak uważasz za stosowne w kolejnych sesjach, prosząc cię, abyś 
kierował się wyłącznie własnym rozeznaniem. 

Przybliżona średnica, biorąc pod uwagę kilka zmian modelu, wynosi 
dwadzieścia trzy stopy, według pomiaru. 

Czy w tej chwili możemy zapytać, czy masz potrzebne krótkie zapytanie 
przed zakończeniem tej sesji? 

8.33 P Y T A J Ą C Y  Czy jest coś, co możemy zrobić, aby instrument czuł się bardziej 
komfortowo? 

R A  Jestem Ra. Instrument jest dobrze wyważony. Istnieje możliwość 
wprowadzenia drobnych poprawek w konfiguracji kręgosłupa 
instrumentu, aby był on prostszy. Kontynuuj również uważne 
monitorowanie rozmieszczenia i orientacji używanych symboli. Podczas tej 
konkretnej sesji kadzielnica jest nieco nierówno, dlatego instrument będzie 
odczuwał lekki dyskomfort. 
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8.34 P Y T A J Ą C Y  Czy kadzielnica jest nierówno w odniesieniu do kąta lub w 
odniesieniu do przemieszczenia bocznego? 

R A  Występuje około trzystopniowe odchylenie od właściwej prostopadłości. 

Jestem Ra. Zostawiam was w miłości i świetle Jednego Nieskończonego 
Stwórcy. Idźcie więc naprzód, radując się mocą i pokojem Jednego 
Stwórcy. Adonai. 



 

SESJA 9. 
27 STYCZNIA 1981  

9.0 R A  Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle naszego Nieskończonego 
Stwórcy. Komunikujemy się teraz. 

9.1 P Y T A J Ą C Y  Zdecydowanie zamierzamy uczynić Prawo Jedności główną 
częścią tej książki. Przepraszam za odejście od tematu w tych sprawach. 
Zacznijmy od tego, że jesteśmy w pozycji, gdzie nie do końca wiemy, w 
którą stronę pójść z książką. Z tego powodu zadałem kilka pytań i 
prawdopodobnie zadam jeszcze kilka pytań na początku tych sesji, które 
będą nieco bez znaczenia w odniesieniu do stosowania Prawa Jedności, z 
powodu mojej własnej ignorancji w tym co robię. Spodziewam się jednak, 
że w miarę upływu czasu będę coraz bardziej biegły. 

Jest kilka pytań, które prawdopodobnie są bez znaczenia, ale gdybym mógł 
usunąć je z drogi... trochę mnie niepokoją. 

Czy możesz zasugerować wydawcę tej książki? 

R A  Jestem Ra. Nie. 

9.2 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz powiedzieć nam coś o naszych poprzednich 
wcieleniach, naszych przeszłych doświadczeniach przed tym wcieleniem? 

R A  Jestem Ra. To jest możliwe. Jednakże takie informacje jak te, są 
dokładnie strzeżone przez całość twojego umysłu/ciała/ducha, tak aby twoje 
obecne doświadczenia przestrzeni/czasu pozostały nierozcieńczone. 

Pozwól nam poszukać nieszkodliwego materiału dla twojej istoty. [Pauza 
20-sekundowa]. W zniekształceniu pragnienia wolności od uprzedzeń 
jestem w stanie mówić tylko ogólnie. 

Ta grupa kilka razy pracowała i mieszkała razem. Relacje były różne. 
Istnieje zrównoważona karma, jak to nazywacie; każdy jest więc 
nauczycielem każdego. Praca obejmowała uzdrowienie, zrozumienie 
zastosowań energii ziemi i pracę na rzecz cywilizacji, które wzywały tak, jak 
to zrobiła wasza planeta, a my przybyliśmy. To kończy materiał, który 
uważamy za nieszkodliwy. 

9.3 P Y T A J Ą C Y  Ćwiczenia uzdrawiające, które nam dałeś, mają taki charakter, że 
najlepiej skoncentrować się na jednym konkretnym ćwiczeniu naraz. W 
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tym momencie chciałbym zapytać, na jakim ćwiczeniu powinienem się 
skoncentrować. Prawdopodobnie mała zmiana ćwiczeń... czy powinienem 
się skoncentrować na [niesłyszalne], powiedzmy dziś wieczorem? 

R A  Jestem Ra. Ponownie, kierowanie twoim osądem jest ingerencją w twoje 
zniekształcenie kontinuum czasu/przestrzeni zwane przyszłością. Mówienie 
o przeszłości lub teraźniejszości w granicach naszych zniekształceń/osądów 
jest dopuszczalne. Kierowanie, a nie nauczanie/uczenie się, jest nie do 
przyjęcia ze względu na nasze zniekształcenie w zakresie nauczania/uczenia 
się. Zamiast tego możemy zasugerować proces, w którym każdy wybiera 
pierwsze z ćwiczeń podanych w kolejności, w jakiej je podaliśmy, a które 
według własnego odczucia nie są w pełni doceniane przez twój kompleks 
umysłu/ciała/ducha. 

To właściwy wybór - budowanie od fundamentu, upewniając się, że grunt 
jest odpowiedni dla budynku. Oceniliśmy dla Ciebie intensywność tego 
wysiłku pod kątem wydatkowanej energii. Weź to pod uwagę i bądź 
cierpliwy, ponieważ nie przedstawiliśmy krótkiego ani łatwego programu 
uczenia się/nauczania świadomości. 

9.4 P Y T A J Ą C Y  Sposób, w jaki rozumiem proces ewolucji populacji planetarnej, 
polega na tym, że populacja ma określony czas na rozwój. Jest to ogólnie 
podzielone na trzy cykle po 25 000 lat. Pod koniec 75 000 lat planeta sama 
robi progres. Co spowodowało taką sytuację? Tę dokładność ilości lat, 25 
000 lat itd. Od czego to się zaczęło? 

R A  Jestem Ra. Zwizualizuj sobie, jeśli chcesz, szczególną energię, która 
płynąc na zewnątrz i koagulując do wewnątrz, utworzyła maleńką sferę 
stworzenia zarządzaną przez waszą Radę Saturna. Kontynuuj obserwację 
rytmu tego procesu. Przepływ życia tworzy rytm, który jest tak samo 
nieunikniony jak jeden z waszych zegarków. Każda z waszych planetarnych 
istot rozpoczęła pierwszy cykl, kiedy węzeł energetyczny był w stanie w tym 
środowisku wspierać takie doświadczenia umysłu/ciała. Zatem każda z 
waszych planetarnych istot ma inny cykliczny harmonogram, jak można by 
to nazwać. Czas tych cykli jest miarą równą porcji inteligentnej energii. 

Ta inteligentna energia oferuje rodzaj zegara. Cykle poruszają się tak 
dokładnie, jak zegar wybija godzinę. W ten sposób brama od inteligentnej 
energii do inteligentnej nieskończoności otwiera się niezależnie od 
okoliczności wybicia godziny. 
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9.5 P Y T A J Ą C Y  Pierwotne, pierwsze istoty na tej planecie... jakie było ich 
pochodzenie? Gdzie byli, zanim znaleźli się na tej planecie? 

R A  Jestem Ra. Pierwszymi istotami na tej planecie były woda, ogień, 
powietrze i ziemia. 

9.6 P Y T A J Ą C Y  Ludzie, których teraz mamy - pierwsi ludzie, [niesłyszalne] tacy 
jak my - skąd oni się wzięli? Jak wyewoluowali? 

R A  Jestem Ra. Mówisz o doświadczeniu trzeciej gęstości. Pierwsi z tych, 
którzy tu przybyli, zostali przywiezieni z innej planety w waszym układzie 
słonecznym, zwanej przez was Czerwoną Planetą, Marsem. Środowisko tej 
planety stało się niegościnne dla istot trzeciej gęstości. Dlatego też pierwsze 
istoty należące do tej rasy były, jak można to nazwać, do pewnego stopnia 
zmodyfikowane przez tych, którzy byli wtedy Strażnikami. 

9.7 P Y T A J Ą C Y  Co to za rasa i jak się tutaj dostali z Marsa? 

R A  Jestem Ra. Rasa jest połączeniem kompleksów umysłu/ciała/ducha tych 
z waszej tak zwanej Czerwonej Planety i starannej serii modyfikacji 
genetycznych dokonanych przez Strażników w tamtym czasie. Istoty te 
przybyły lub zostały zachowane, aby doświadczyć na waszej planecie 
rodzaju rodzenia, które nie jest reprodukcyjne, ale polega na przygotowaniu 
materiału genetycznego do inkarnacji kompleksów umysłu/ciała/ducha 
tych istot z Czerwonej Planety. 

9.8 P Y T A J Ą C Y  W takim razie zakładam, że mówisz, że Strażnicy przenieśli tutaj 
rasę po tym, jak ta rasa umarła w fizycznym wymiarze na Marsie. Czy to 
jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

9.9 P Y T A J Ą C Y  Czyniąc to, Strażnicy najwyraźniej działali ze zrozumieniem 
Prawa Jedności. Czy możesz wyjaśnić zastosowanie Prawa Jedności w tym 
procesie? 

R A  Jestem Ra. Prawo Jedności zostało nazwane przez tych Strażników jako 
doprowadzenie mądrości Strażników do kontaktu z bytami z Czerwonej 
Planety, łącząc w ten sposób kompleks pamięci społecznej rasy Strażników 
i rasy Czerwonej Planety. To jednak pociągało za sobą coraz większe 
zniekształcenie stosowania Prawa Jedności z punktu widzenia innych 
Strażników i od tego momentu została ustanowiona kwarantanna tej 
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planety, ponieważ uważano, że wolna wola Czerwonej Planety została 
ograniczona. 

9.10 P Y T A J Ą C Y  Czy istoty z Czerwonej Planety przestrzegały Prawa Jedności 
przed opuszczeniem Czerwonej Planety? 

R A  Istoty Czerwonej Planety próbowały nauczyć się Praw Miłości, które 
stanowią jedno z pierwotnych zniekształceń Prawa Jedności. Jednakże 
tendencje tych ludzi do działań wojowniczych spowodowały takie 
trudności w środowisku atmosferycznym ich planety, że stała się ona 
niegościnna dla doświadczeń trzeciej gęstości przed końcem swojego cyklu. 
W ten sposób istoty z Czerwonej Planety nie zostały zebrane i nadal 
próbowały poznać Prawo Miłości w waszej iluzji. 

9.11 P Y T A J Ą C Y  Jak dawno temu nastąpił ten transfer z Czerwonej Planety na 
Ziemię? 

R A  Jestem Ra. W waszym czasie ten transfer miał miejsce około siedem pięć 
zero zero zero [75 000] lat temu. 

9.12 P Y T A J Ą C Y  75 000 lat temu? 

R A  Jestem Ra. To jest w przybliżeniu poprawne. 

9.13 P Y T A J Ą C Y  Czy istniały na tej planecie istoty w tej formie, w której jestem 
teraz - z dwoma rękami, z dwoma nogami - przed tym transferem? 

R A  Jestem Ra. Przez ostatnie cztery miliony waszych lat w różnych okresach 
pojawiali się odwiedzający waszą planetę, mówiąc w przybliżeniu. Ci 
odwiedzający nie wpływają na1 cykliczne zmiany sfery planetarnej. Jej 
środowisko nie było trzeciej gęstości, aż do czasu wspomnianego wcześniej. 

9.14 P Y T A J Ą C Y  A zatem istniały tu istoty drugiej gęstości przed około 75 000 lat 
temu. Jakiego rodzaju istoty to były? 

R A  Druga gęstość to gęstość wyższego życia roślinnego i zwierzęcego, które 
istnieje bez dążenia do nieskończoności. Te istoty drugiej gęstości stanowią 
oktawę świadomości, tak jak znajdujecie różne orientacje świadomości 
wśród świadomych istot waszej wibracji. 

                                                             
1 Ra starannie wypowiedział początkowe długie „e”, stąd pisownia „efekt” zamiast 

„afekt”. 



86 KONTAKT Z RA: NAUCZANIE PRAWA JEDNOŚCI 

9.15 P Y T A J Ą C Y  Czy któraś z tych istot drugiej gęstości miała kształt podobny do 
naszego: dwie ręce, dwie nogi, głowa i chodzenie wyprostowane na dwóch 
nogach? 

R A  Jestem Ra. Jak już wspomniałeś, dwa wyższe poziomy subwibracji istot 
drugiej gęstości miały konfigurację dwunożności. Jednak ruch w pozycji 
wyprostowanej, którego doświadczasz, nie został w pełni osiągnięty przez 
te istoty, które miały skłonność do pochylania się do przodu, ledwo 
wychodząc z pozycji czworonożnej. 

9.16 P Y T A J Ą C Y  Skąd się wzięły te istoty? Czy były one wytworem ewolucji w 
rozumieniu naszych naukowców? Czy wyewoluowały z pierwotnego 
materiału ziemi, o którym mówiłeś? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

9.17 P Y T A J Ą C Y  Czy te istoty następnie ewoluują z drugiej gęstości do trzeciej 
gęstości? 

R A  Jestem Ra. To prawda, chociaż nie można zagwarantować, ile cykli 
zajmie istocie, aby nauczyć się lekcji świadomości jaźni, które są warunkiem 
wstępnym przejścia do trzeciej gęstości. 

9.18 P Y T A J Ą C Y  Czy na naszej planecie jest teraz jakaś szczególna rasa ludzi, 
którzy inkarnowali się tutaj z drugiej gęstości? 

R A  Jestem Ra. W tej chwili na waszej planecie nie ma żadnych kompleksów 
świadomości drugiej gęstości. Istnieją jednak dwie rasy, które używają 
formy drugiej gęstości. Jedną z nich są istoty ze sfery planetarnej, którą 
nazywacie Maldek. Istoty te pracują nad swoimi kompleksami rozumienia 
poprzez serię tego, co nazwalibyście karmicznymi restytucjami. Mieszkają 
w waszych głębszych podziemnych korytarzach i są znane jako „Wielka 
Stopa”. 

Drugą rasą jest ta, której zaoferowano przebywanie w tej gęstości przez 
Strażników, którzy chcą dać kompleksom umysłu/ciała/ducha, tym którzy 
są w tej gęstości w tym czasie, odpowiednio skonstruowane wehikuły 
fizyczne, jak nazwalibyście te kompleksy chemiczne, na wypadek wojny 
nuklearnej. 

9.19 P Y T A J Ą C Y  Nie zrozumiałem, do czego służą te wehikuły lub istoty, które 
byłyby odpowiednie w przypadku wojny nuklearnej. 
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R A  Jestem Ra. Są to istoty, które istnieją jako instynktowne istoty drugiej 
gęstości, które są trzymane w rezerwie, aby utworzyć coś, co nazwalibyście 
pulą genową na wypadek, gdyby te kompleksy ciała były potrzebne. Te 
kompleksy ciała są w stanie wytrzymać rygory promieniowania, których 
kompleksy ciała, które obecnie zamieszkujecie, nie byłyby w stanie. 

9.20 P Y T A J Ą C Y  Gdzie znajdują się te kompleksy ciała? 

R A  Jestem Ra. Te kompleksy ciała drugiej rasy przebywają w 
niezamieszkanym głębokim lesie. Jest ich wiele w różnych miejscach na 
powierzchni waszej planety. 

9.21 P Y T A J Ą C Y  Czy są to stworzenia typu Wielka Stopa? 

R A  Jestem Ra. Jest to poprawne, chociaż nie nazwalibyśmy ich Wielką 
Stopą, ponieważ są one rzadkie i są w stanie uniknąć wykrycia. Pierwsza 
rasa jest mniej zdolna do uświadomienia sobie bliskości innych 
kompleksów umysłu/ciała/ducha, ale istoty te są wysoce zdolne do ucieczki 
ze względu na ich technologiczne zrozumienie przed inkarnacjami tutaj. 
Istoty te o świecących oczach są najbardziej znane waszym ludziom. 

9.22 P Y T A J Ą C Y  Istnieją dwa różne rodzaje Wielkiej Stopy. Zgadza się? 

R A  Jestem Ra. To będzie ostatnie pytanie. 

Istnieją trzy rodzaje Wielkiej Stopy, jeśli zaakceptujesz ten kompleks 
wibracyjny dźwięku stosowany dla trzech tak różnych ras kompleksów 
umysłu/ciała/ducha. Pierwsze dwa opisaliśmy. 

Trzeci to forma myślowa. 

9.23 P Y T A J Ą C Y  Planujemy przeprowadzić drugą sesję później w dniu dzisiejszym, 
jeśli instrument będzie w stanie, i chciałbym zapytać, czy jest coś, co 
możemy zrobić, aby poprawić komfort instrumentu. 

R A  Jestem Ra. Ten instrument będzie wymagał pewnej korekty delikatnych 
części jej kompleksu ciała. Zniekształcenia są spowodowane blokadą 
centrum energetycznego, który nazwałbyś szyszynką. 

Zostawiam was w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. 
Idźcie więc naprzód, radując się mocą i pokojem Jednego Stwórcy. Adonai.



 

SESJA 10. 
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10.0 R A  Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle Nieskończonego 
Stwórcy. Komunikuję się teraz. 

10.1 P Y T A J Ą C Y  Myślę, że wyjaśniłoby to nam parę spraw, gdybyśmy cofnęli się 
do czasów tuż przed przeniesieniem dusz z Maledka, aby zobaczyć, jak 
działało Prawo Jedności w odniesieniu do tego przeniesienia i dlaczego było 
to konieczne. Co stało się z Maldekiem lub z ludźmi na Maldeku, co 
spowodowało, że stracili swoją planetę? Jak dawno temu to się stało? 

R A  Jestem Ra. Ludy planety Maldek miały cywilizację nieco podobną do 
kompleksu społecznego znanego wam jako Atlantyda, w tym że zdobyły 
wiele informacji technologicznych i wykorzystały je bez dbania o 
zachowanie swojej planety, kierując się w przeważającej mierze 
kompleksem myśli, idei oraz działania, które możesz kojarzyć z tak zwaną 
negatywną polarnością lub służbą sobie.  

Było to jednak w przeważającej części oparte na szczerej strukturze 
przekonań/myśli, które wydawały się postrzegać kompleksy umysłu/ciała 
tej planety jako pozytywne i służące innym. Dewastacja, która zniszczyła 
ich biosferę i spowodowała jej rozpad, była skutkiem tego, co nazywacie 
wojną. 

Eskalacja dotarła do najwyższego stopnia technologii, jaką ten kompleks 
społeczny miał do swojej dyspozycji w ówczesnej teraźniejszości 
przestrzeni/czasu. To był czas około siedem zero pięć zero zero zero, 
siedemset pięć tysięcy [705 000] waszych lat temu. (Cykle zaczęły się dużo, 
dużo wcześniej na tej sferze ze względu na jej względną zdolność do 
podtrzymywania pierwszowymiarowych form życia we wcześniejszym 
punkcie kontinuum czasoprzestrzennego waszego układu słonecznego). 
Istoty te były tak zszokowane tym zjawiskiem, że znajdowały się w czymś, 
co można nazwać węzłem kompleksu społecznego lub plątaniną strachu. 
Minęło trochę czasu. Nikt nie mógł do nich dotrzeć. Żadne istoty nie 
mogły im pomóc. 

Około sześćset tysięcy [600 000] waszych lat temu, wówczas istniejący 
członkowie Konfederacji byli w stanie wdrożyć kompleks pamięci 
społecznej i rozwiązać węzeł strachu. Istoty były wtedy w stanie 
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przypomnieć sobie, że były świadome. Ta świadomość doprowadziła ich do 
punktu, który wy nazwalibyście niższym planem astralnym, gdzie mogli 
być pielęgnowani, dopóki każdy kompleks umysłu/ciała/ducha byłby w 
stanie ostatecznie wyleczyć się z tej traumy do tego stopnia, że każda istota 
była w stanie zbadać zniekształcenia, jakich doświadczyła w poprzednim 
kompleksie iluzji życia. 

Po tym doświadczeniu uczenia się/nauczania, grupa zdecydowała się 
nałożyć na siebie rodzaj tego, co możesz nazwać łagodzeniem karmy. W 
tym celu wcielili się w waszej sferze planetarnej w niedopuszczalnych 
formach ludzkich. Doświadczali tego, dopóki zniekształcenia destrukcji nie 
zostały zastąpione zniekształceniami w kierunku pragnienia mniej 
zniekształconej wizji służby innym.  

Ponieważ była to świadoma decyzja ogromnej większości tych istot w 
doświadczeniu Maledka, przejście na tę planetę rozpoczęło się około pięćset 
tysięcy [500 000] waszych lat temu i wykorzystano rodzaj kompleksu ciała 
dostępnego w tamtym czasie.1 

10.2 P Y T A J Ą C Y  Czy w tym czasie dostępny był kompleks ciała, który nazywamy 
typem małpy? 

R A  Zgadza się. 

10.3 P Y T A J Ą C Y  Czy któraś z istot z Maldeku została obecnie przekształcona? Czy 
nadal są w drugiej gęstości, czy też tworzą teraz jakąś planetę trzeciej 
gęstości? 

R A  Świadomość tych istot zawsze była trzeciej gęstości. Mechanizm 
łagodzenia został zaprojektowany przez umieszczenie tej świadomości w 
drugowymiarowych, fizycznych kompleksach chemicznych, które nie są w 
stanie być zręczne ani manipulować w stopniu odpowiednim dla działania 
zniekształceń trzeciej gęstości kompleksu umysłu. 

10.4 P Y T A J Ą C Y  Dobrze, czy któraś z tych istot przeszła dalej, czy, powiedzmy, 
ukończyła naukę pod koniec cyklu siedemdziesięciu pięciu tysięcy lat i 
wydostała się z ciała drugiej gęstości do ciała typu trzeciej gęstości? 

R A  Jestem Ra. Wiele z tych istot było w stanie usunąć nagromadzenie tego, 
co nazywacie karmą, tym samym będąc w stanie zaakceptować cykl trzeciej 

                                                             
1 Daty podane w tej odpowiedzi wydają się sprzeczne z datami podanymi w 21.5 . 

http://www.lawofone.info/results.php?s=21#5
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gęstości w ciele trzeciej gęstości. Większość tych istot, które odniosły 
sukces, wcieliła się w inne miejsce stworzenia dla kolejnego cyklu w trzeciej 
gęstości. Gdy ta planeta osiągnęła trzecią gęstość, niektóre z tych istot stały 
się zdolne do przyłączenia się do wibracji tej planety w formie trzeciej 
gęstości. Pozostaje kilka osób, które jeszcze nie złagodziły, poprzez 
koordynację zniekształceń umysłu/ciała/ducha, wcześniejszych działań 
przez nich podjętych. Dlatego pozostają. 

10.5 P Y T A J Ą C Y  Czy to jest Wielka Stopa, o której mówiłeś? 

R A  Jestem Ra. To jeden rodzaj Wielkiej Stopy. 

10.6 P Y T A J Ą C Y  W takim razie nasza obecna rasa składa się z kilku osób, które 
pierwotnie przybyły z Maldeka i całkiem sporej liczby, którzy przybyli z 
Marsa. Czy są tu istoty z innych miejsc? 

R A  Jestem Ra. Istnieją byty doświadczające waszego kontinuum 
czasu/przestrzeni, które przybyły z wielu, wielu miejsc, jak byście to 
nazwali, w stworzeniu, ponieważ gdy następuje zmiana cyklu, ci, którzy 
muszą powtórzyć, znajdują planetę odpowiednią do tego powtórzenia. Jest 
to dość niezwykłe, gdy planetarny kompleks umysłu/ciała/ducha zawiera 
tych z wielu, wielu różnych miejsc, ale to wiele wyjaśnia, ponieważ, jak 
widzisz, doświadczasz zjawiska trzeciego wymiaru z dużą liczbą tych, którzy 
muszą powtarzać cykl. Tak więc ujednolicenie orientacji było trudne, 
nawet z pomocą wielu waszych nauczycieli/uczniów. 

10.7 P Y T A J Ą C Y  Kiedy Maldek został zniszczony, czy wszyscy mieszkańcy 
Maldeka mieli problem, czy też niektórzy byli na tyle zaawansowani, aby 
przenieść się na inne planety? 

R A  Jestem Ra. Nikomu nie udało się uniknąć rozpadu planety, gdyż jest to 
działanie, które przenosi się na kompleks społeczny samego kompleksu 
planetarnego. Nikt nie uniknął węzła ani plątaniny. 

10.8 P Y T A J Ą C Y  Czy istnieje jakieś niebezpieczeństwo, że coś takiego stanie się 
obecnie na Ziemi? 

R A  Jestem Ra. Uważamy, że ocena tak zwanej przyszłości waszego 
planetarnego kompleksu umysłu/ciała/ducha może być mniej niż 
nieszkodliwa. Powiemy tylko, że istnieją warunki umysłu dla takiego 
rozwoju technologii i takiego zastosowania.   
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To zniekształcenie naszej wizji/zrozumienia, że kompleksy umysłowe i 
duchowe tych z waszych ludzi potrzebują orientacji, a nie „zabawek” 
wymagających demontażu, bo czy nie wszystkie rzeczy, które istnieją, są 
częścią Stwórcy? Dlatego waszym zaszczytem/obowiązkiem jest wolny 
wybór. 

10.9 P Y T A J Ą C Y  Kiedy następuje ukończenie nauki i istota lub istoty 
przemieszczają się z jednej planety na drugą pod koniec cyklu, w jakiej 
formie podróżują z jednej planety na drugą? 

R A  Jestem Ra. W zamyśle Stwórcy pierwszym krokiem całości bytu 
umysłu/ciała/ducha jest umieszczenie kompleksu zniekształceń 
umysłu/ciała/ducha we właściwym miejscu miłości/światła. Ma to na celu 
zapewnienie właściwego uzdrowienia kompleksu i ostatecznego zestrojenia 
się z kompleksem całości/bytu. Zajmuje to bardzo zmienną długość 
waszego czasu/przestrzeni. 

Po tym, doświadczenie cyklu jest rozpuszczane i filtrowane, aż pozostanie 
tylko destylacja zniekształceń w czystej postaci. W tym momencie zebrana 
całość istoty umysłu/ciała/ducha ocenia potrzeby gęstości swojej istoty i 
wybiera bardziej odpowiednie nowe środowisko, aby albo powtórzyć cykl, 
albo przejść do następnego cyklu. Taki jest sposób zbierania plonów, 
strzeżony i pilnowany przez wielu. 

10.10 P Y T A J Ą C Y  Kiedy istota jest przenoszona z jednej planety na drugą, czy 
porusza się w myślach czy w pojeździe? 

R A  Jestem Ra. Całość istoty umysłu/ciała/ducha jest jednym ze Stwórcą. 
Nie ma zniekształcenia czasu/przestrzeni. Dlatego, jest to kwestia myślenia 
nad właściwym miejscem w nieskończonym zakresie czasu/przestrzeni. 

10.11 P Y T A J Ą C Y  Podczas gdy istota jest wcielona w tej trzeciej gęstości w tym 
czasie, może albo uczyć się, nie wiedząc świadomie co robi albo może się 
uczyć, gdy już jest świadoma, że uczy się zgodnie z Prawem Jedności. W 
drugim przypadku, istota może znacznie przyspieszyć swój wzrost. Czyż to 
nie jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

10.12 P Y T A J Ą C Y  I chociaż wiele istot nie jest tego świadomych, tak naprawdę 
pragną przyspieszyć swój rozwój, a ich zadaniem jest odkrycie tego podczas 
wcielenia. Czy to prawda, że podczas inkarnacji w trzeciej gęstości mogą 
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znacznie bardziej przyspieszyć swój wzrost niż pomiędzy inkarnacjami tej 
gęstości? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. Postaramy się wypowiedzieć na temat tej 
koncepcji. 

Prawo Jedności ma, jako jedno ze swoich pierwotnych zniekształceń, 
zniekształcenie Wolnej Woli. W ten sposób każda istota ma swobodę 
akceptowania, odrzucania lub ignorowania kompleksów 
umysłu/ciała/ducha otaczających ją i ignorowania samego stworzenia. Jest 
wielu spośród waszych zniekształceń kompleksu pamięci społecznej, którzy 
w tym czasie/przestrzeni angażują się codziennie, jak to ująłbyś, w pracę 
nad Prawem Jedności w jednym z jego pierwotnych zniekształceń; to 
znaczy, Drogi Miłości. 

Jednakże, jeśli ta sama istota - mając skłonności w głębi swojego kompleksu 
umysłu/ciała/ducha w kierunku miłości/światła - miałaby wówczas przyjąć 
odpowiedzialność za każdą chwilę akumulacji czasu/przestrzeni dostępnych 
dla niej chwil, taka istota może wzmocnić swój postęp w taki sam sposób, 
jak opisaliśmy wzmocnienie wezwania Konfederacji waszego 
zniekształcenia kompleksu społecznego.2 

10.13 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś opisać w nieco inny sposób, jak wzmocnić to 
wezwanie? 

R A  Jestem Ra. Rozumiemy, że mówisz teraz o naszych poprzednich 
informacjach. Wezwanie zaczyna się od jednego. To wezwanie jest równe 
nieskończoności i nie jest, jakbyś powiedział, liczone. To jest kamień 
węgielny. Kolejne wezwanie zostanie dodane. Trzecie wezwanie wzmacnia 
lub podwaja drugie, i tak dalej, każdy dodatkowy wzywający podwaja lub 
przyznaje moc dla wszystkich poprzednich wezwań. Tak więc wezwanie 
wielu waszych ludzi jest bardzo, bardzo wzmocnione i przytłaczająco 
słyszane w nieskończonych zasięgach Jednego Stworzenia. 

10.14 P Y T A J Ą C Y  Czy w ramach ogólnego rozwoju czytelnika tej książki mógłbyś 
podać niektóre praktyki lub ćwiczenia, które należy wykonać, aby 
przyspieszyć w kierunku Prawa Jedności? 

R A  Jestem Ra. 

Ćwiczenie pierwsze. Jest to najbardziej wypośrodkowane i użyteczne w 

                                                             
2  Opisane w 7.3–5. 



 SESJA 10. 93 

 

twoim kompleksie iluzji. Chwila zawiera miłość. To jest lekcja/cel tej iluzji 
lub gęstości. Ćwiczenie polega na świadomym poszukiwaniu tej miłości w 
świadomości i zniekształceniach rozumienia. Pierwsza próba to kamień 
węgielny. Na tym wyborze spoczywa reszta doświadczenia życiowego istoty. 
Drugie poszukiwanie miłości w danej chwili rozpoczyna dodawanie. 
Trzecie poszukiwanie wzmacnia drugie, czwarte wzmacnia lub podwaja 
trzecie. Podobnie jak w przypadku poprzedniego rodzaju wzmocnienia, 
nastąpi pewna utrata mocy z powodu wad w poszukiwaniu w 
zniekształceniu nieszczerości. Jednakże świadome wyrażanie siebie samego 
w pragnieniu szukania miłości jest tak centralnym aktem woli, że jak 
poprzednio utrata mocy z powodu tego tarcia jest nieistotna. 

Ćwiczenie drugie. Wszechświat jest jedną istotą. Kiedy kompleks 
umysłu/ciała/ducha patrzy na inny kompleks umysłu/ciała/ducha, zobaczy 
Stwórcę. To jest pomocne ćwiczenie. 

Ćwiczenie trzecie. Spójrz w lustro. Zobacz Stwórcę. 

Ćwiczenie czwarte. Spójrz na kreację, która otacza kompleks 
umysłu/ciała/ducha każdej istoty. Zobacz Stwórcę. 

Podstawą lub warunkiem tych ćwiczeń jest upodobanie do tego, co można 
nazwać medytacją, kontemplacją lub modlitwą. Z takim nastawieniem 
można wykonywać te ćwiczenia. Bez niego informacje nie zagłębią się w 
korzenie drzewa umysłu, w ten sposób aktywując i uszlachetniając ciało 
oraz dotykając ducha. 

10.15 P Y T A J Ą C Y  Zastanawiałem się nad pojawianiem się cywilizacji zwanych 
Atlantydą i Lemurią, o sposobie, w jaki powstały i skąd się wzięły 
[niesłyszalne] cywilizacje? 

R A  Jestem Ra. To jest ostatnie pytanie podczas tej pracy. Cywilizacje 
Atlantydy i Lemurii to nie jedna, ale dwie. Spójrzmy najpierw na istoty 
Mu. 

Były to istoty o nieco prymitywnej naturze, ale takie, które miały bardzo 
zaawansowane duchowe zniekształcenia. Cywilizacja ta była częścią tego 
cyklu, doświadczanego na początku tegoż cyklu, w czasie około pięć trzy 
zero zero zero, pięćdziesięciu trzech tysięcy [53 000] lat temu. Było to 
pomocne i nieszkodliwe miejsce, które zostało zatopione pod powierzchnią 
oceanu podczas korekty płyt tektonicznych waszej planety bez ich własnego 
działania. 
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Wysłali ocalałych do wielu miejsc, które nazywacie Rosją, Ameryką 
Północną i Ameryką Południową. Indianie, którym zaczęliście współczuć 
w swoim zniekształceniu kompleksu społecznego, są potomkami tych istot. 
Podobnie jak inni wcieleni w tym cyklu, przybyli skądś indziej. Jednak te 
konkretne istoty zostały w dużej mierze zaczerpnięte z planety o drugiej 
gęstości, która miała pewne trudności ze względu na wiek jej słońca w 
osiągnięciu warunków życia w trzeciej gęstości. Ta planeta pochodziła z 
galaktyki Deneb. 

Rasa atlantydzka była bardzo zlepionym społecznym kompleksem, który 
zaczął się formować około trzydzieści jeden tysięcy [31 000] lat w 
przeszłości iluzji kontinuum przestrzeni/czasu. Było to powoli rozwijające 
się i bardzo rolnicze społeczeństwo aż do około jeden pięć zero zero zero, 
piętnastu tysięcy [15 000] waszych lat temu. Szybko zdobyło wysokie 
zrozumienie technologiczne, które spowodowało, że mogło ono 
wykorzystywać inteligentną nieskończoność w mniej pouczający sposób. 

Możemy dodać, że używali również inteligentnej energii, w znacznym 
stopniu manipulując naturalnym napływem promienia indygo lub 
szyszynki z boskiej lub nieskończonej energii. W ten sposób byli w stanie 
tworzyć formy życia. Zaczęli to robić zamiast leczyć i doskonalić własne 
kompleksy umysłu/ciała/ducha, zwracając swoje zniekształcenia w 
kierunku tego, co możesz nazwać negatywem. 

Około jedenaście tysięcy [11 000] lat temu, pierwsza z tych, które 
nazywacie wojnami, spowodowała, że około czterdzieści procent tej 
populacji opuściło gęstość poprzez rozpad ciała. Drugi i najbardziej 
niszczycielski z konfliktów miał miejsce około jeden zero osiem dwa jeden, 
dziesięć tysięcy osiemset dwadzieścia jeden [10 821] lat temu, zgodnie z 
waszą iluzją. Zmieniło to konfigurację powierzchni ziemi i znaczna część 
Atlantydy przestała istnieć, została zalana. Trzy z pozytywnie 
zorientowanych grup atlantydzkich opuściły to geograficzne położenie 
przed tą dewastacją, umieszczając się w górskich obszarach tego, co 
nazywacie Tybetem, Peru i Turcją. 

Czy masz jakieś krótkie pytania, zanim zamkniemy to spotkanie? 

10.16 P Y T A J Ą C Y  Tylko jedno, co możemy zrobić, aby instrument czuł się bardziej 
komfortowo. Mam jeszcze jedno inne pytanie. Chciałbym otrzymać 
krótkie informacje o używanym przez Ciebie słowie „galaktyka”. 

R A  Jestem Ra. Używamy terminu znanego waszym ludziom jako kompleks 
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wibracyjny dźwięku „galaktyka”. Akceptujemy fakt, że niektóre galaktyki 
zawierają jeden system grup planetarnych i słonecznych, a inne kilka. 
Jednak znaczenie lokalizacji w nieskończonej wymiarowości 
czasowej/przestrzennej jest tak małe, że uwzględniamy zniekształcenie, 
które może być zawarte w tak niejednoznacznym terminie. 

10.17 P Y T A J Ą C Y  Czy zatem dziewięć planet i nasze Słońce, które mamy tutaj w 
naszym układzie, czy nazwałbyś to galaktyką słoneczną? 

R A  Nie zrobilibyśmy tego. 

10.18 P Y T A J Ą C Y  Ile w przybliżeniu gwiazd byłoby w galaktyce? 

R A  To zależy od systemu galaktycznego. Jak wiecie, wasza własna zawiera 
wiele, wiele milionów planet i ciał gwiezdnych. 

10.19 P Y T A J Ą C Y  Próbowałem tylko dojść do definicji, której użyłeś dla galaktyki. 
Wspomniałeś o nich kilka razy i wydawało mi się, że [niesłyszalne] to, co 
nazywasz galaktyką, my nazywamy układem planetarnym. Czy jest jakiś 
sposób, aby instrument czuł się bardziej komfortowo? 

R A  Jestem Ra. Ten instrument mógłby czuć się nieco bardziej komfortowo, 
gdyby zapewnić większe wsparcie dla kompleksu ciała. Poza tym możemy 
tylko powtórzyć prośbę o dokładne wyrównanie symboli używanych w celu 
ułatwienia zbalansowania tego instrumentu. Nasz kontakt jest 
wąskopasmowy, więc napływ, który przynosimy ze sobą, musi być 
precyzyjny. 

Jestem Ra. Zostawiam was w miłości i świetle Jednego Nieskończonego 
Stwórcy. Idźcie więc naprzód, radując się mocą i pokojem Jednego 
Stwórcy. Adonai. 



 

SESJA 11. 
28 STYCZNIA 1981  

11.0 R A  Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle Nieskończonego 
Stwórcy. Komunikuję się teraz. 

11.1 P Y T A J Ą C Y  Czy powinniśmy zawrzeć rytuał, który zasugerowałeś do łączenia 
się z tobą, w książce, która będzie wynikiem tych sesji? 

R A  Jestem Ra. Ta sprawa ma niewielkie znaczenie, ponieważ 
zasugerowaliśmy to w celu nawiązania kontaktu za pośrednictwem tego 
instrumentu z tą grupą. 

11.2 P Y T A J Ą C Y  Czy obecność [imię] i [imię] jest pomocna dla instrumentu? Czy 
liczba osób w grupie ma znaczenie w tych sesjach? 

R A  Jestem Ra. Najważniejszymi istotami są pytający i kompleks wibracyjny 
dźwięku, Jim. Te dwie istoty dodatkowo wspomagają komfort 
instrumentu, energetyzując instrument swoimi zdolnościami do dzielenia 
się kompleksem energii fizycznej, który jest częścią waszej wibracji miłości. 

11.3 P Y T A J Ą C Y  Powiedziałeś wczoraj, że Maldek został zniszczony w wyniku 
działań wojennych. Gdyby Maldek nie został zniszczony z powodu działań 
wojennych, czy stałby się planetą ewoluującą w służbie sobie? I czy istoty 
zwiększyłyby swoją gęstość, przechodząc, powiedzmy, do czwartej, piątej 
gęstości w sensie negatywnym czyli w sensie służby sobie? 

R A  Jestem Ra. Planetarny kompleks pamięci społecznej, Maldek, miał cechę 
wspólną z waszą planetą, sytuację mieszanki kierunku energii. Tak więc, 
choć nie wiadomo, najprawdopodobniej byłyby to zbiory mieszane - 
niewielu przenosi się do czwartej gęstości, niewielu przenosi się do czwartej 
gęstości w służbie sobie, a zdecydowana większość powtarza trzecią gęstość. 
Jest to przybliżone ze względu na fakt, że równoległe wiry 
możliwości/prawdopodobieństwa ustają, gdy pojawia się działanie i 
rozpoczynają się nowe wiry prawdopodobieństwa/możliwości. 

11.4 P Y T A J Ą C Y  Czy istnieje planeta za naszym słońcem, na orbicie naprzeciw nas, 
o której nie wiemy? 

R A  Jestem Ra. W obszarze naprzeciw twojego Słońca znajduje się kula o 
bardzo, bardzo zimnej naturze, ale wystarczająco duża, by wypaczyć pewne 
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dane statystyczne. Sfery tej nie należy właściwie nazywać planetą, ponieważ 
jest zamknięta w pierwszej gęstości. 

11.5 P Y T A J Ą C Y  Powiedziałeś, że byty z Maldeka mogą trafić do... niektórzy mogą 
przejść do negatywnej czwartej gęstości. Czy są ludzie, którzy wychodzą z 
naszej obecnej trzeciej gęstości do miejsc we wszechświecie i służą, które są 
czwartej gęstości w służbie sobie lub planetami typu negatywnego? 

R A  Jestem Ra. Twoje pytanie jest niejasne. Proszę powtórzyć. 

11.6 P Y T A J Ą C Y  Kiedy nasz cykl się kończy i następuje ukończenie nauki, czy jest 
możliwe, aby ktokolwiek mógł przejść z trzeciej gęstości na planetę czwartej 
gęstości, która jest typem planety w służbie sobie lub typem negatywnym? 

R A  Jestem Ra. Teraz rozumiemy specyfikę Twojego zapytania. W 
przypadku tych zbiorów wir prawdopodobieństwa/możliwości wskazuje na 
zbiór tego rodzaju, choć niewielki. To się zgadza. 

11.7 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz nam powiedzieć, co stało się z Adolfem Hitlerem? 

R A  Jestem Ra. Kompleks umysłu/ciała/ducha, znany [jako] Adolf, znajduje 
się obecnie w procesie uzdrawiania na środkowych płaszczyznach astralnych 
waszego sferycznego pola siłowego. Istota ta była bardzo zdezorientowana i 
chociaż była świadoma okoliczności zmiany poziomu wibracji związanej z 
ustaniem chemicznego kompleksu ciała, niemniej jednak wymagała wiele 
uwagi. 

11.8 P Y T A J Ą C Y  Czy w naszej historii jest ktoś, kto jest powszechnie znany, kto 
udał się na planetę czwartej gęstości służby sobie lub na planetę typu 
negatywnego albo czy ktoś tam pójdzie? 

R A  Jestem Ra. Liczba zebranych w ten sposób istot jest niewielka. Niemniej 
jednak kilku spenetrowało ósmy poziom, który jest dostępny jedynie przez 
otwarcie siódmego poprzez szósty. Przebicie się do ósmego poziomu, czyli 
inteligentnej nieskończoności, pozwala na zebranie kompleksu 
umysłu/ciała/ducha, jeśli sobie tego życzy, w dowolnym czasie/przestrzeni 
podczas cyklu. 

11.9 P Y T A J Ą C Y  Czy któraś z tych osób jest znana w historii naszej planety z 
imienia i nazwiska? 

R A  Jestem Ra. Wymienimy kilku. Ten znany jako Taras Bulba, ten znany 
jako Czyngis-chan, ten znany jako Rasputin. 
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11.10 P Y T A J Ą C Y  Jak tego dokonali? Co było im potrzebne, żeby to osiągnąć? 

R A  Wszystkie z wyżej wymienionych istot były świadome, poprzez 
wspomnienia, atlantydzkich koncepcji związanych z wykorzystaniem 
różnych centrów napływu energii do kompleksu umysłu/ciała/ducha w celu 
osiągnięcia bramy do inteligentnej nieskończoności. 

11.11 P Y T A J Ą C Y  Czy to umożliwiło im robienie tego, co nazywamy magią? Czy 
podczas inkarnacji tutaj robili rzeczy paranormalne? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. Pierwsze dwie wymienione istoty w niewielkim 
stopniu świadomie wykorzystywały te umiejętności. Byli jednak nastawieni 
jednomyślnie na służbę sobie, nie szczędząc wysiłków w osobistej 
dyscyplinie, aby podwoić, ponownie podwoić i w ten sposób wzmocnić tę 
bramę. Trzeci był świadomym adeptem i również nie szczędził wysiłków w 
dążeniu do służby sobie. 

11.12 P Y T A J Ą C Y  Gdzie są teraz te trzy istoty? 

R A  Jestem Ra. Te istoty są w wymiarze znanym wam jako czwarty. Dlatego 
kontinua czasu/przestrzeni nie są kompatybilne. Przybliżenie lokalizacji w 
przestrzeni/czasie każdego z nich nie dałoby żadnego rzeczywistego 
zrozumienia. Każda [istota] wybrała planetę czwartej gęstości, która była 
oddana pogoni za zrozumieniem Prawa Jedności poprzez służbę sobie: 
jedna w tym, co znacie jako grupę Oriona, jedna w tym, co znacie jako 
Kasjopeja, jedna w tym, co znacie jako Krzyż Południa. Jednak te 
lokalizacje nie są zadowalające. Nie mamy słownictwa na potrzeby obliczeń 
geometrycznych niezbędnych do przekazania wam tego zrozumienia. 

11.13 P Y T A J Ą C Y  Kto poszedł do grupy Oriona? 

R A  Jestem Ra. Ten znany jako Czyngis-chan. 

11.14 P Y T A J Ą C Y  Czym on się tam obecnie zajmuje? Jaka jest jego praca lub zawód? 
Co on robi? 

R A  Jestem Ra. Ta istota na swój sposób służy Stwórcy. 

11.15 P Y T A J Ą C Y  Czy nie możesz nam dokładnie powiedzieć, w jaki sposób 
wykonuje tę służbę? 

R A  Jestem Ra. Możemy odpowiedzieć na to pytanie. Jednak 
wykorzystujemy każdą okazję, by powtórzyć podstawowe 
zrozumienie/naukę, że wszystkie istoty służą Stwórcy. 
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Ten, o którym mówisz jako Czyngis-chan, jest obecnie wcielony w 
fizycznym ciele świetlistym, którego zadaniem jest rozpowszechnianie 
materiału kontroli myśli wśród tych, których możesz nazwać krzyżowcami. 
Jest, jak można by to nazwać, urzędnikiem przewozowym. 

11.16 P Y T A J Ą C Y  Czym zajmują się krzyżowcy? 

R A  Jestem Ra. Krzyżowcy poruszają się w swoich rydwanach, by podbijać 
planetarne kompleksy społeczne umysłu/ciała/ducha, zanim osiągną etap 
uzyskania pamięci społecznej. 

11.17 P Y T A J Ą C Y  Na jakim etapie planeta osiąga pamięć społeczną? 

R A  Jestem Ra. Kompleks społeczny umysłu/ciała/ducha staje się 
kompleksem pamięci społecznej, gdy cała grupa istot ma jedną orientację 
lub poszukiwanie. Pamięć grupowa utracona przez jednostki w korzeniach 
drzewa umysłu staje się wtedy znana kompleksowi społecznemu, tworząc w 
ten sposób kompleks pamięci społecznej. Zaletami tego kompleksu jest 
względny brak zniekształceń w rozumieniu bytu społecznego i względny 
brak zniekształceń w kierunku poszukiwania, ponieważ wszelkie 
zniekształcenia zrozumienia są dostępne dla istot społeczeństwa. 

11.18 P Y T A J Ą C Y  Mamy więc krzyżowców z Oriona przybywających na tę planetę 
w celu kontroli umysłu. Jak oni to robią? 

R A  Jak wszyscy, przestrzegają Prawa Jedności, szanując wolną wolę. 
Nawiązywany jest kontakt z tymi, którzy wzywają. Ci na sferze planetarnej 
działają podobnie jak wy, aby szerzyć postawy i filozofię ich szczególnego 
rozumienia Prawa Jedności, które jest służbą sobie. Ci stają się elitą. Dzięki 
nim, to staranie zaczyna tworzyć stan, w którym reszta planetarnych istot 
zostaje zniewolona z własnej woli. 

11.19 P Y T A J Ą C Y  Czy potrafisz wymienić któregokolwiek z odbiorców 
krzyżowców - to znaczy nazwiska, które mogą być znane dzisiaj na planecie? 

R A  Jestem Ra. Pragnę nie naruszać Zniekształcenia Wolnej Woli. 
Wymienienie osób zaangażowanych w przyszłość waszej przestrzeni/czasu 
jest naruszeniem; dlatego wstrzymujemy te informacje. Prosimy o waszą 
kontemplację owoców działań tych istot, które możecie obserwować, które 
cieszą się zniekształceniem w kierunku władzy. W ten sposób możecie 
samodzielnie rozpoznać te informacje. Nie będziemy ingerować w, 
powiedzmy, grę planetarną. Nie jest to kluczowe dla zbiorów. 
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11.20 P Y T A J Ą C Y  W jaki sposób krzyżowcy przekazują swoje koncepcje wcielonym 
jednostkom na Ziemi? 

R A  Jestem Ra. Są dwa główne sposoby, tak jak są dwa główne sposoby, 
powiedzmy, polaryzacji w kierunku służby innym. Na waszej płaszczyźnie 
istnieją kompleksy umysłu/ciała/ducha, które wykonują ćwiczenia i 
dyscypliny, aby szukać kontaktu ze źródłami informacji i mocy 
prowadzącymi do otwarcia bramy do inteligentnej nieskończoności. 

Są inni, których kompleks wibracyjny jest taki, że ta brama jest otwarta, a 
kontakt z całkowitą służbą sobie, z jej pierwotnym zniekształceniem 
manipulacji innymi, uzyskuje się z niewielkimi lub żadnymi trudnościami, 
bez szkolenia i bez kontroli. 

11.21 P Y T A J Ą C Y  Jakie informacje są przekazywane tym ludziom przez 
krzyżowców? 

R A  Jestem Ra. Grupa Oriona przekazuje informacje dotyczące Prawa 
Jedności z ukierunkowaniem na służbę sobie. Informacje mogą stać się 
technicznymi, tak jak niektóre osoby w Konfederacji, próbując pomóc tej 
planecie w służbie innym, dostarczyły coś, co nazwalibyście informacjami 
technicznymi. Technologia dostarczana przez tę grupę ma postać różnych 
środków kontroli lub manipulacji innymi w celu służenia sobie. 

11.22 P Y T A J Ą C Y  Czy masz na myśli to, że niektórzy naukowcy otrzymują 
informacje techniczne, powiedzmy, telepatycznie, które pojawiają się jako 
użyteczne gadżety? 

R A  Jestem Ra. To się zgadza. Jednak bardzo pozytywnie, jak nazwalibyście 
to zniekształcenie, zorientowani tak zwani naukowcy otrzymali informacje 
mające na celu odblokowanie pokojowych środków postępu, które 
przyczyniły się do ostatnich ech potencjalnego zniszczenia z powodu 
dalszego odbioru przez innych naukowców o negatywnym 
zniekształceniu/orientacji. 

11.23 P Y T A J Ą C Y  Czy w ten sposób dowiedzieliśmy się o energii jądrowej? Czy była 
to mieszana orientacja, zarówno pozytywna, jak i negatywna? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. Istoty odpowiedzialne za zgromadzenie 
naukowców miały mieszaną orientację. Naukowcy byli zdecydowanie 
pozytywni w swojej orientacji. Naukowcy, którzy śledzili ich prace, mieli 
mieszaną orientację, w tym jedną skrajnie negatywną istotę, jak można to 
określić. 
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11.24 P Y T A J Ą C Y  Czy ta skrajnie negatywna istota jest wciąż inkarnowana na 
Ziemi? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

11.25 P Y T A J Ą C Y  Zakładam więc, że nie możesz go nazwać i chciałbym zapytać cię, 
skąd Nikola Tesla otrzymał swoje informacje? 

R A  Jestem Ra. Ten znany jako Nikola otrzymał informacje ze źródeł 
Konfederacji, pragnących pomóc tej niezwykle, powiedzmy, anielsko 
pozytywnej istocie w polepszaniu istnienia jej bliźnich kompleksów 
umysłu/ciała/ducha. To niefortunne, powiedzmy, że jak wielu wędrowców, 
wibracyjne zniekształcenia iluzji trzeciej gęstości spowodowały, że ta istota 
stała się ekstremalnie zniekształcona w postrzeganiu jej bliźnich 
kompleksów umysłu/ciała/ducha, tak że jej misja była utrudniona, a w 
wyniku tego, zboczyła z celu. 

11.26 P Y T A J Ą C Y  W jaki sposób praca Tesli miała przynieść korzyści człowiekowi 
na Ziemi i jakie były jej cele? 

R A  Jestem Ra. Najbardziej pożądanym celem kompleksu 
umysłu/ciała/ducha, Nikola, było uwolnienie wszystkich planetarnych istot 
z ciemności. W ten sposób usiłował przekazać planecie nieskończoną 
energię sfery planetarnej do wykorzystania w oświetleniu i dostarczaniu 
energii. 

11.27 P Y T A J Ą C Y  Poprzez uwolnienie planetarnych istot z ciemności, co dokładnie 
masz na myśli? 

R A  Jestem Ra. [Odpowiedź Ra nie mogła być transkrybowana z powodu 
awarii magnetofonu. Poniżej znajduje się istota ich odpowiedzi.] Chcieliśmy 
powiedzieć o uwolnieniu mieszkańców waszej planety z dosłownej 
ciemności. 

11.28 P Y T A J Ą C Y  Czy to uwolnienie się z ciemności byłoby współmierne z Prawem 
Jedności, czy też ma to jakiś realny wpływ? 

R A  Jestem Ra. Wynik takiego uwolnienia stworzyłby dwa doświadczenia. 

Po pierwsze, doświadczenie braku konieczności szukania niezbędnego 
wynagrodzenia na opłaty w waszych pieniądzach za energię. 

Po drugie, zapewniony czas wolny, w następstwie dający możliwość i 
ulepszający prawdopodobieństwo wolności aby w efekcie poszukać w sobie 
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początków odkrywania Prawa Jedności. 

Niewielu jest pracujących fizycznie od świtu do nocy, jak to nazywacie, na 
waszej płaszczyźnie, którzy mogą świadomie kontemplować Prawo 
Jedności. 

11.29 P Y T A J Ą C Y  A co ogólnie z rewolucją przemysłową? Czy było to w jakikolwiek 
sposób zaplanowane? 

R A  Jestem Ra. To będzie ostatnie pytanie tej sesji. 

To się zgadza. Wędrowcy inkarnowali się w kilku falach, jak można je 
nazwać, aby wywołać stopniowe uwalnianie się od wymogów cykli 
dobowych i braku swobody wypoczynku. 

11.30 P Y T A J Ą C Y  Cóż, to było ostatnie pytanie, więc jak zwykle zapytam, czy jest 
coś, co możemy zrobić, aby instrumentowi było bardziej komfortowo? 

R A  Jestem Ra. Dobrze wam idzie. Najważniejsze jest staranne wyrównanie 
symboli. Regulacja wprowadzona w tym konkretnym czasie/przestrzeni 
pomoże fizycznemu kompleksowi tego instrumentu w zniekształceniu w 
kierunku komfortu. 

Czy możemy zapytać, czy masz jakieś krótkie pytania, na które możemy 
odpowiedzieć przed zamknięciem sesji? 

11.31 P Y T A J Ą C Y  Nie wiem, czy to krótkie pytanie, czy nie, więc możemy je 
zachować do następnego razu, ale moje jedyne pytanie brzmi: dlaczego 
krzyżowcy z Oriona to robią. Jaki jest ich ostateczny cel? To 
prawdopodobnie za długie, aby odpowiedzieć. 

R A  Jestem Ra. Nie jest za długie aby odpowiedzieć. Służyć sobie, to służyć 
wszystkim. Służba sobie, widziana z tej perspektywy, wymaga coraz 
szerszego wykorzystywania energii innych do manipulacji z korzyścią dla 
siebie ze zniekształceniem w kierunku władzy. 

Jeśli pojawią się dalsze pytania, które pozwolą pełniej wyjaśnić ten temat, 
będziemy z wami następnym razem. 

11.32 P Y T A J Ą C Y  Zapomniałem o jednej rzeczy. Czy można dziś zrobić kolejną 
sesję późno? 

R A  Jestem Ra. Można. 

11.33 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. 
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R A  Jestem Ra. Zostawiam was w miłości i świetle Jednego Nieskończonego 
Stwórcy. Idźcie więc naprzód, radując się mocą i pokojem Jednego 
Stwórcy. Adonai. 



 

SESJA 12. 
28 STYCZNIA 1981  

12.0 R A  Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle Nieskończonego 
Stwórcy. Komunikuję się teraz. 

12.1 P Y T A J Ą C Y  Dziś po południu odebrałem telefon od Henry'ego Puharicha. 
Będzie tu w przyszłym miesiącu. Chcę Cię zapytać, czy jest możliwe, aby 
dołączył do naszego kręgu i zadawał pytania. A jeśli Michel D’Obrenovic, 
znany również jako George Hunt Williamson, przypadkiem tu przyjedzie, 
czy byłoby w porządku, gdyby znalazł się w kręgu? 

R A  Jestem Ra. Istoty te obecnie nie są odpowiednio dostrojone do 
określonej pracy z powodu zniekształceń wibracyjnych, które z kolei 
wynikają z niedawnego braku czasu/przestrzeni, który nazywacie zajętością. 
Byłoby wymagane, aby istoty spędzały krótki czas/przestrzeń w każdym 
dziennym cyklu waszej planety na kontemplacji. Prosimy o ponowne 
zadanie pytania w przyszłym czasie/przestrzeni waszego kontinuum. 

Ta grupa jest wysoce zrównoważona ze względu na zniekształcenia 
wibracyjne tego instrumentu spowodowane, po pierwsze, codziennym 
kontaktem z instrumentem. Po drugie, z powodu kontaktu z instrumentem 
podczas okresów medytacji. Po trzecie, poprzez osobiste zniekształcenie 
kompleksu umysłu/ciała/ducha w kierunku kontemplacji, co w sumie 
powoduje, że ta grupa jest skuteczna. 

12.2 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Kontynuując poprzednią sesję, wspomniałeś, że 
krzyżowcy Oriona przybyli tu rydwanami. Czy mógłbyś opisać rydwan? 

R A  Jestem Ra. Termin rydwan jest określeniem używanym na wojnie 
między waszymi ludami. To jest jego znaczenie. Kształt statku Oriona jest 
jednym z następujących: po pierwsze, wydłużony, owalny kształt, który ma 
ciemniejszą naturę niż srebro, ale ma metaliczny wygląd, jeśli jest widoczny 
w świetle. W przypadku braku światła wydaje się być w jakiś sposób 
czerwony lub ognisty. 

Inne jednostki obejmują obiekty w kształcie dysku o małej naturze, o 
średnicy około dwunastu stóp, kształt podobny do pudełka w przybliżeniu 
o boku około czterdziestu stóp w pomiarze. Inne statki mogą przybrać 
pożądany kształt dzięki zastosowaniu mechanizmów kontroli myśli. W 
ramach tej grupy działają różne kompleksy cywilizacyjne. Niektóre są 
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bardziej zdolne do korzystania z inteligentnej nieskończoności niż inne. 
Informacje są bardzo rzadko udostępniane; dlatego rydwany różnią się 
znacznie pod względem kształtu i wyglądu. 

12.3 P Y T A J Ą C Y  Czy Konfederacja podejmuje jakieś wysiłki, aby powstrzymać 
rydwany Oriona przed przybyciem tutaj? 

R A  Jestem Ra. Dokładamy wszelkich starań, aby poddać tę planetę 
kwarantannie. Jednakże sieć Strażników, podobnie jak każdy inny wzór 
patroli na jakimkolwiek poziomie, nie każdemu bytowi utrudnia 
przenikanie przez kwarantannę, ponieważ jeśli prośba zostanie złożona w 
świetle/miłości, Prawo Jedności spotka się z przyzwoleniem. Jeśli prośba nie 
zostanie zgłoszona z powodu prześliźnięcia się przez sieć, następuje 
penetracja tej sieci. 

12.4 P Y T A J Ą C Y  Kto składa tę prośbę? 

R A  Jestem Ra. Twoje zapytanie jest niejasne. Proszę powtórzyć. 

12.5 P Y T A J Ą C Y  Nie do końca zrozumiałem. W jaki sposób Konfederacja 
powstrzymuje rydwan Oriona przed przejściem przez kwarantannę? Jakie 
działania... 

R A  Jestem Ra. W zależności od wibracyjnego poziomu Strażnika zachodzi 
kontakt na poziomie formy świetlnej lub istoty ciała świetlistego. Ci 
Strażnicy omiatają obszary ziemskich pól energetycznych, próbując 
dostrzec zbliżające się istoty. Istota, która się zbliża, witana jest w imieniu 
Jednego Stwórcy. Każda tak witana istota jest skąpana w miłości/świetle i 
w wolnej woli będzie posłuszna kwarantannie dzięki mocy Prawa Jedności. 

12.6 P Y T A J Ą C Y  Co by się stało z istotą, gdyby po wezwaniu nie poddała się 
kwarantannie? 

R A  Jestem Ra. Nieprzestrzeganie kwarantanny po powitaniu na poziomie, 
o którym mówimy, byłoby równoznaczne z niezatrzymaniem się po wejściu 
w solidny mur. 

12.7 P Y T A J Ą C Y  Co stałoby się z istotą, gdyby to zrobiła? Co by się stało z jego 
rydwanem? 

R A  Jestem Ra. Stwórca jest jedną istotą. Poziom wibracji tych, którzy są w 
stanie dotrzeć do granic kwarantanny, jest taki, że widząc sieć 
miłości/światła, nie mogą złamać tego Prawa. Dlatego nic się nie dzieje. 
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Żadna próba nie jest podejmowana. Nie ma konfrontacji. 

Jedynymi istotami, które są w stanie przeniknąć kwarantannę, są te, które 
odkrywają okna lub zniekształcenia w kontinuach 
przestrzennych/czasowych otaczających pola energetyczne planety. 
Przechodzą przez te okna. Te okna są rzadkie i nieprzewidywalne. 

12.8 P Y T A J Ą C Y  Czy to tłumaczy coś, co nazywamy „falami UFO”, gdzie pojawia 
się duża liczba UFO, jak w 1973 roku? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

12.9 P Y T A J Ą C Y  Zatem czy większość UFO, które widać na naszym niebie, 
pochodzi od grupy Oriona? 

R A  Jestem Ra. Wiele z tych, które widzisz na niebie, należy do grupy 
Oriona. Wysyłają wiadomości. Niektóre są odbierane przez tych, którzy są 
nastawieni na służbę innym. Te komunikaty są następnie zmieniane, aby 
były do zaakceptowania przez te istoty, jednocześnie ostrzegając o 
nadchodzących trudnościach. To najwięcej, co mogą zrobić istoty służące 
sobie w obliczu tych, którzy chcą służyć innym. Kontakty, które grupa 
[Oriona] uważa za najbardziej pomocne w ich sprawie, to kontakty 
nawiązywane z istotami, których orientacja jest ukierunkowana na służbę 
sobie. 

Na waszym niebie jest wiele istot formy myślowej, które mają pozytywny 
charakter i są projekcjami Konfederacji. Inne obserwacje wynikają z 
nieumyślnej wizualizacji przez mechanizmy optyczne broni waszych ludzi 
z waszego własnego rządu. 

12.10 P Y T A J Ą C Y  Która to grupa skontaktowała się z Henry'm Puharichem w 
Izraelu około 1972 roku? 

R A  Jestem Ra. Musimy powstrzymać się od odpowiedzi na to pytanie ze 
względu na możliwość/prawdopodobieństwo, że osoba, którą nazywasz 
Henry, przeczyta tę odpowiedź. Spowodowałoby to zniekształcenia w jego 
przyszłości. Konieczne jest, aby każda istota korzystała z wolnego i pełnego 
rozeznania w obrębie całości jaźni, która jest sercem kompleksu 
umysłu/ciała/ducha. 

12.11 P Y T A J Ą C Y  Czy dotyczy to również odpowiedzi na pytanie, kto skontaktował 
się z grupą, w której pierwotnie byłem, w 1962 roku? 
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R A  Jestem Ra. Na to pytanie można odpowiedzieć. Grupa, z którą się 
skontaktowano, to Konfederacja. 

12.12 P Y T A J Ą C Y  Czy mieli w tym czasie jakieś swoje statki w naszej okolicy? 

R A  Jestem Ra. Nie było żadnego statku. Była forma myślowa. 

12.13 P Y T A J Ą C Y  Wspomniałeś o krzyżowcach Oriona, kiedy przedostają się przez 
sieć, podają zarówno techniczne, jak i nietechniczne informacje. Wiemy, 
co masz na myśli, mówiąc o informacjach technicznych, ale jakie 
informacje nietechniczne przekazują osobom, z którymi się kontaktują? 
Czy mam rację zakładając, że wszystko to odbywa się za pomocą 
komunikacji telepatycznej? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. Poprzez telepatię rozpowszechniana jest filozofia 
Prawa Jedności ze zniekształceniem w kierunku służby sobie. W grupach 
zaawansowanych odbywają się rytuały i ćwiczenia, które zostały spisane tak 
samo, jak jednostki zorientowane na służbę innym spisały 
rozpowszechnianą filozofię swoich nauczycieli. Filozofia dotyczy służby 
manipulowania innymi, aby mogli doświadczyć służby dla innej jaźni, a 
dzięki temu doświadczeniu będą mogli docenić służbę sobie. W ten sposób 
istoty te stałyby się zorientowane na służbę sobie i z kolei manipulowałyby 
jeszcze innymi, aby ci z kolei mogli doświadczyć służenia innej jaźni. 

12.14 P Y T A J Ą C Y  Czy to byłoby pochodzeniem tego, co nazywamy czarną magią? 

R A  Jestem Ra. W pewnym sensie jest to poprawne, w innym niepoprawne. 
Grupa Oriona pomogła tak zwanym negatywnie zorientowanym wśród 
kompleksów umysłu/ciała/ducha. W każdym razie te same istoty 
zajmowałyby się służbą sobie, a na waszych tak zwanych wewnętrznych 
płaszczyznach jest wielu, którzy są zorientowani negatywnie, a zatem są 
dostępni jako wewnętrzni nauczyciele lub przewodnicy i tak zwani 
posiadacze pewnych dusz, które poszukują tego zniekształcenia służby 
sobie. 

12.15 P Y T A J Ą C Y  Czy jest możliwe, aby istota tu na Ziemi była tak 
zdezorientowana, że mogłaby na przemian wzywać zarówno Konfederację, 
jak i grupę Oriona, najpierw pierwszą, potem drugą, [niesłyszalne] z 
powrotem do [niesłyszalne]? 

R A  Jestem Ra. Jest całkowicie możliwe, że niedostrojony kanał, jak 
nazywasz tę służbę, odbiera zarówno pozytywne, jak i negatywne 
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komunikaty. Jeśli istota będąca u podstaw swego pomieszania jest 
zorientowana na służbę innym, zacznie otrzymywać przesłania zagłady. Jeśli 
istota u podstaw kompleksu bytu jest zorientowana na służbę sobie, 
krzyżowcy, którzy w tym przypadku nie uważają za konieczne kłamać, po 
prostu zaczną przedstawiać filozofię, którą mają tu dać. 

Wiele z waszych tak zwanych kontaktów wśród waszych ludzi było 
zdezorientowanych i autodestrukcyjnych, ponieważ kanały były 
zorientowane na służbę innym, ale w pragnieniu zdobycia dowodu były 
otwarte na kłamliwe informacje krzyżowców, którzy byli wtedy w stanie 
zneutralizować skuteczność kanału. 

12.16 P Y T A J Ą C Y  Czy większość z tych krzyżowców jest czwartej gęstości? 

R A  Jestem Ra. Większość jest czwartej gęstości. To się zgadza. 

12.17 P Y T A J Ą C Y  Czy osoba w czwartej gęstości pojawia się normalnie, czy też jest 
dla nas niewidoczna? 

R A  Jestem Ra. Użycie słowa „normalny” to takie, które dezorientuje 
znaczenie pytania. Przeformułujmy dla jasności. Czwarta gęstość z wyboru 
nie jest widoczna dla trzeciej gęstości. Możliwe jest, że czwarta gęstość 
będzie widoczna. Jednak nie jest to wybór istoty czwartej gęstości, aby być 
widocznym z powodu konieczności skupienia się na raczej trudnym 
kompleksie wibracyjnym, jakim jest trzecia gęstość, której doświadczasz. 

12.18 P Y T A J Ą C Y  Czy są jakieś osoby z Konfederacji lub Oriona żyjące na Ziemi, 
które są dla nas widoczne i ważne w naszym społeczeństwie w obecnym 
czasie? Czy chodzą wśród nas? 

R A  Jestem Ra. W tej chwili nie ma wśród was żadnych istot z żadnej grupy. 
Jednakże, powiedzmy, krzyżowcy z Oriona używają dwóch rodzajów istot 
do wykonywania swoich poleceń. Pierwszy typ to forma myślowa; drugi to 
rodzaj robota. 

12.19 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś opisać robota? 

R A  Jestem Ra. Robot może wyglądać jak każda inna istota. To jest 
konstrukt. 

12.20 P Y T A J Ą C Y  Czy robot to to co zazwyczaj nazywamy „Facetami w czerni”? 

R A  Jestem Ra. To jest niepoprawne. 
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12.21 P Y T A J Ą C Y  Kim są Faceci w Czerni? 

R A  Jestem Ra. Faceci w Czerni są istotami typu formy myślowej, które mają 
pewną istotę w swojej kompozycji. Pewne fizyczne charakterystyki są im 
nadane. Jednakże ich prawdziwa natura wibracyjna jest pozbawiona cech 
wibracyjnych trzeciej gęstości, a zatem są w stanie materializować się i 
dematerializować, gdy jest to konieczne. 

12.22 P Y T A J Ą C Y  Czy wszyscy ci Faceci w Czerni są następnie wykorzystywani 
przez krzyżowców Oriona? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

12.23 P Y T A J Ą C Y  Gdyby mnie odwiedził, a ja bym go złapał i zamknął w szafie, 
czy mógłbym go zatrzymać, czy zniknąłby? 

R A  Jestem Ra. Zależy to od rodzaju chwytanej jednostki. Być może jesteś w 
stanie dostrzec konstrukt. Konstrukt może być przechowywany przez 
krótki czas, chociaż konstrukty te również mają zdolność do znikania. 
Jednakże oprogramowanie tych konstruktów utrudnia zdalne sterowanie 
nimi. Nie byłbyś w stanie zmagać się z typem istoty formy myślowej 
Facetów w Czerni, jak to nazywasz. 

12.24 P Y T A J Ą C Y  Czy byłoby to sprzeczne z Prawem Jedności i popełniłbym błąd, 
chwytając te istoty? 

R A  Jestem Ra. Zgodnie z Prawem Jedności nie ma błędów. 

12.25 P Y T A J Ą C Y  Chodzi mi o to, czy bardziej spolaryzowałbym się w kierunku 
służby sobie czy służby innym, kiedy dokonałbym tego uwięzienia formy 
myślowej lub konstruktu? 

R A  Jestem Ra. Możesz rozważyć to pytanie samodzielnie. Interpretujemy 
Prawo Jedności, ale nie w zakresie porad. 

12.26 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Mówiłeś o wędrowcach. Kim są wędrowcy? Skąd oni 
pochodzą? 

R A  Jestem Ra. Wyobraź sobie, jeśli chcesz, piaski waszych wybrzeży. Tak 
jak jest nieskończenie wiele ziaren piasku tak tyle jest źródeł inteligentnej 
nieskończoności. 

Kiedy kompleks pamięci społecznej osiągnie pełne zrozumienie swojego 
pragnienia, może dojść do wniosku, że jego pragnieniem jest służba innym 
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ze zniekształceniem w kierunku wyciągnięcia ręki, w przenośni, ku 
wszystkim istotom, które wzywają pomocy. Istoty te, które możesz nazwać 
Braćmi i Siostrami od Smutku, podążają w kierunku tego wezwania 
smutku. Te istoty pochodzą ze wszystkich stron nieskończonej kreacji i są 
połączone pragnieniem służenia w tym zniekształceniu. 

12.27 P Y T A J Ą C Y  Ilu z nich jest teraz wcielonych na Ziemi? 

R A  Jestem Ra. Liczba jest przybliżona ze względu na duży napływ osób 
urodzonych w tym czasie z powodu intensywnej potrzeby złagodzenia 
wibracji planety, a tym samym pomocy w zbiorach. Liczba zbliża się do 
sześćdziesięciu pięciu milionów. 

12.28 P Y T A J Ą C Y  Czy większość z nich pochodzi z czwartej gęstości? Z jakiej 
gęstości pochodzą? 

R A  Jestem Ra. Niewielu jest z czwartej gęstości. Najwięcej wędrowców, jak 
ich nazywacie, pochodzi z szóstej gęstości. Chęć służenia musi zostać 
zniekształcona w kierunku dużej czystości umysłu i tego, co możesz nazwać 
głupotą lub odwagą w zależności od zniekształcenia kompleksu osądu. 
Wyzwaniem/niebezpieczeństwem wędrowca jest to, że zapomni o swojej 
misji, zaangażuje się karmicznie, a tym samym zostanie zmieciony w wir, z 
którego się wcielił, aby wspomóc zniszczenie.1 

12.29 P Y T A J Ą C Y  Co może zrobić jedna z tych istot, aby stać się karmicznie 
zaangażowaną? Czy mógłbyś podać nam przykład? 

R A  Jestem Ra. Istota, która działa świadomie bez miłości w działaniu wobec 
innych istot, może stać się karmicznie zaangażowaną. 

12.30 P Y T A J Ą C Y  Właśnie przyszła mi do głowy myśl. Czy któryś z tych 
wędrowców cierpi na dolegliwości fizyczne w tej sytuacji na ziemi? 

R A  Jestem Ra. Ze względu na skrajne rozbieżności między zniekształceniami 
wibracyjnymi trzeciej gęstości a tymi o większej gęstości, jeśli wolisz, 
wędrowcy mają z reguły jakąś poważną formę upośledzenia, trudności lub 
poczucia wyobcowania. Najczęstsze z tych trudności to wyobcowanie, 
reakcja na wibracje planetarne w formie zaburzeń osobowości, jak byś je 

                                                             
1 Wydaje się, że to ostatnie zdanie zostało pomylone w przekazie. Możliwe, że Ra miał 

zamiar powiedzieć coś podobnego do: „Wyzwaniem/niebezpieczeństwem wędrowcy 
jest to, że zapomni o swojej misji, zaangażuje się karmicznie i w ten sposób zostanie 
wciągnięty w wir  [w], który się wcielił  [aby] [zapobiec] zniszczeniu.” 
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nazwał, oraz dolegliwości związane z kompleksem ciała, wskazujące na 
trudności w przystosowaniu się do wibracji planety, takie jak alergie, jak 
byś je nazwał. 

12.31 P Y T A J Ą C Y  Czy istnieje jakiś najlepszy sposób, aby te istoty wyleczyły się z 
fizycznych dolegliwości? 

R A  Jestem Ra. To będzie ostatnie kompletne pytanie dotyczące tego 
czasu/przestrzeni. 

Zniekształcenie samoleczenia następuje poprzez uświadomienie sobie 
inteligentnej nieskończoności spoczywającej wewnątrz. Jest to w pewien 
sposób zablokowane u tych, którzy nie są idealnie zrównoważeni w 
kompleksach cielesnych. Blokada różni się w zależności od istoty. Wymaga 
to świadomości duchowej natury rzeczywistości, jeśli chcesz, i 
odpowiedniego wlania tej rzeczywistości do indywidualnego kompleksu 
umysłu/ciała/ducha, aby nastąpiło uzdrowienie. 

Użyjemy tego instrumentu jako przykładu. Część jego dolegliwości, jak 
nazywacie ten kompleks zniekształceń, które można doskonalić w 
równowadze, wynikają przede wszystkim z zablokowania centrum energii 
promienia indygo lub szyszynki. Centrum to otrzymuje inteligentną 
energię ze wszystkich źródeł zgodnych z Jedynym Stworzeniem; to znaczy, 
zgodnych z prawem w tym zniekształceniu lub iluzji trzeciej gęstości. Jeśli 
nie ma blokady, te energie wlewają się lub spływają w dół do kompleksu 
umysłu/ciała/ducha, doskonaląc, chwila po chwili, kompleks ciała 
jednostki. 

Ten instrument również doświadcza pewnego zniekształcenia centrum 
energii zielonego promienia, które możesz nazwać centrum serca. Jest 
nadmiernie otwarty z powodu intensywnego zniekształcenia pragnienia ze 
strony tego kompleksu umysłu/ciała/ducha w kierunku służby innym lub, 
jak można to nazwać, uniwersalnej miłości. Zatem ta istota poświęca się 
bez względu na swoje rezerwy zniekształcenia kompleksu 
umysłu/ciała/ducha w odniesieniu do tego, co nazywacie siłą lub energią. 
To zniekształcenie jest spowodowane głównie blokadą promienia indygo, 
o której mówiliśmy wcześniej. Zniekształceniem niezrozumienia 
instrumentu odpowiedzialnym za tę blokadę jest podstawowe 
ukierunkowanie na wiarę w niegodność. Zniekształcenie niegodności 
blokuje swobodny przepływ inteligentnej energii. 

Siódmy lub fioletowy promień jest nienaruszony, będąc nie tylko 
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receptorem energii, ale także sumą poziomu wibracji jednostki. Inne centra 
energetyczne również są całkiem jasne. Rozwiązaniem dla uzdrowienia w 
tym przypadku jest działanie, które wprowadza w życie pokojowe 
zrozumienie, w zniekształceniu pokory, że istota jest jednym ze Stwórcą, a 
zatem jest doskonała, a nie oddzielona. W każdym przypadku tego, co 
nazwałbyś złym stanem zdrowia, jedno lub więcej z tych ośrodków 
energetycznych jest zablokowanych. Inteligencja kompleksu 
umysłu/ciała/ducha musi więc być zaalarmowana albo przez jaźń jako 
uzdrowiciela, albo przez katalizator innego uzdrowiciela, jak 
powiedzieliśmy wcześniej. 

Czy jest jakieś krótkie pytanie, zanim zakończymy tę sesję? 

12.32 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz nam powiedzieć, czy któreś z naszej trójki jest i było 
wędrowcem? 

R A  Jestem Ra. Skanując każdy z obecnych kompleksów 
umysłu/ciała/ducha, znajdujemy już całkowitą pewność tego wystąpienia, 
a zatem nie znajdujemy szkody w powtórzeniu tego zdarzenia. Każdy z 
obecnych jest wędrowcem wykonującym misję, jeśli wolisz. 

12.33 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Czy jest coś, co możemy zrobić, aby instrument czuł 
się bardziej komfortowo? 

R A  Jestem Ra. Prosimy o ponowne ustawienie przedmiotu, na którym 
znajdują się symbole. Nie jest to znaczące zniekształcenie w przypadku 
jednej sesji, ale po zmierzeniu całego zestawu okaże się, że miejsce 
spoczynku jest o jeden przecinek cztery stopnie [1,4°] od prawidłowego 
wyrównania, a miejsce spoczynku o dodatkowe pół stopnia [0,5°] oddalone 
od właściwej orientacji. Nie przejmujcie się tym nadmiernie w obecnym 
węźle przestrzeni/czasu, ale nie pozwólcie, aby te zniekształcenia 
utrzymywały się przez długi czas, inaczej kontakt będzie stopniowo 
osłabiany. 

Jestem Ra. Zostawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego 
Stwórcy. Idźcie naprzód, radując się mocą i pokojem Jednego Stwórcy. 
Adonai. 



 

SESJA 13. 
29 STYCZNIA 1981  

13.0 R A  Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle Nieskończonego 
Stwórcy. Komunikuję się teraz. 

13.1 P Y T A J Ą C Y  Pierwsza rzecz, którą chciałbym zrobić, to przeprosić za głupie 
pytania, które zadałem, szukając tego, co powinniśmy zrobić. Uważam, że 
to, co robimy, jest wielkim zaszczytem i przywilejem, będąc jednocześnie 
pokornymi posłańcami Prawa Jedności i obecnie wierzę, że sposobem 
przygotowania tej książki jest rozpoczęcie od początku stworzenia, poprzez 
ewolucję człowieka oraz ewolucję człowieka na Ziemi, do tego, według 
mojej najlepszej [niesłyszalne], przez cały czas badając, w jaki sposób 
stosowano Prawo Jedności [niesłyszalne]. Myślę także... że muszę dokończyć 
książkę. . . niech materiał, który już mamy, tworzy koniec książki. 
[niesłyszalne] 

Sugerowałbym również tytuł książki Prawo Jedności. Jako autora chciałbym 
dać, Ra. Zgodziłbyś się na to? 

R A  Jestem Ra. Twoje zapytanie jest niejasne. Czy mógłbyś podać osobne 
zapytania dla każdego obszaru umowy? 

13.2 P Y T A J Ą C Y  Po pierwsze, chciałbym zacząć od początku stworzenia, tak 
daleko, jak to tylko możliwe i śledzić rozwój człowieka do chwili obecnej. 
Czy to jest do zaakceptowania? 

R A  Jestem Ra. To jest całkowicie twoje rozeznanie/zrozumienie/ 
decyzja. 

13.3 P Y T A J Ą C Y  Po drugie, chciałbym zatytułować książkę Prawo Jedności 
autorstwa Ra. Czy to jest do zaakceptowania?1 

R A  Jestem Ra. Tytuł książki jest do zaakceptowania. Autorstwo kompleksu 
wibracyjnego dźwięku Ra jest, w naszym zniekształceniu zrozumienia, 
                                                             

1 Oryginalne transkrypcje z nagrań kasetowych zostały opublikowane w czterech 
książkach pod tytułem "The Law of One". (Piąta książka zawierająca fragmenty 
pominięte w Księgach I – IV, wraz z towarzyszącym komentarzem Carli i Jima, 
została opublikowana wiele lat później w 1998 r.) Zobacz „Raport z odsłuchu” na 
końcu tej książki aby uzyskać informacje o tym, jak powstały nowe transkrypcje i w 
konsekwencji opublikowano tę książkę "Kontakt z Ra". 
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niekompletne. Jesteśmy posłańcami. 

13.4 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz określić, kto powinien być autorem książki? 

R A  Mogę tylko poprosić, aby jeśli twoje rozeznanie/zrozumienie sugeruje 
użycie tego kompleksu wibracyjnego dźwięku, Ra, zostało dołączone 
wyrażenie „Pokorny posłaniec Prawa Jedności”. 

13.5 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Czy możesz mi opowiedzieć o najwcześniejszej, 
pierwszej znanej rzeczy w stworzeniu? 

R A  Jestem Ra. Pierwszą znaną rzeczą w stworzeniu jest nieskończoność. 
Nieskończoność jest stworzeniem. 

13.6 P Y T A J Ą C Y  Z tej nieskończoności musiało zatem pochodzić to, co 
doświadczamy jako stworzenie. Jaki był następny krok lub następny postęp? 

R A  Jestem Ra. Nieskończoność stała się świadoma. To był następny krok. 

13.7 P Y T A J Ą C Y  Co się potem stało? 

R A  Świadomość doprowadziła do skupienia nieskończoności w 
nieskończonej energii. Nazywaliście to różnymi kompleksami 
wibracyjnymi dźwięku, najczęściej słyszanym przez was było „Logos” lub 
„Miłość”. Stwórca jest skupieniem nieskończoności jako świadomej zasady 
nazywanej przez nas tak ściśle, jak tylko możemy wytworzyć 
zrozumienie/uczenie się w waszym języku, inteligentną nieskończonością. 

13.8 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz określić następny krok? 

R A  Następnym krokiem jest nadal, w tym węźle przestrzeni/czasu waszej 
iluzji, osiągnięcie postępu, tak jak to możecie zobaczyć w waszej iluzji. 
Następnym krokiem jest nieskończona reakcja na Zasadę Stwórczą zgodnie 
z Prawem Jedności w jednym z jej pierwotnych zniekształceń, wolności 
woli. Tak więc możliwych jest wiele, wiele wymiarów, nieskończonych w 
liczbie.  

Energia przemieszcza się z inteligentnej nieskończoności, najpierw w 
wyniku wylewu przypadkowej siły twórczej, a następnie tworzy wzorce, 
które w stylu holograficznym pojawiają się jako całe stworzenie bez względu 
na to, jaki kierunek lub energia są badane. Te wzorce energii zaczynają 
wtedy regulować swoje własne, powiedzmy, rytmy i pola energii, tworząc 
w ten sposób wymiary i wszechświaty. 
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13.9 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz mi powiedzieć, jak powstała galaktyka i ten układ 
planetarny? 

R A  Jestem Ra. Musisz sobie wyobrazić wielki skok myślowy w tym 
zapytaniu, ponieważ przy ostatnim zapytaniu fizyczne, jak to nazywacie, 
wszechświaty jeszcze się nie narodziły. 

Energie poruszały się po coraz bardziej inteligentnych wzorcach, dopóki 
indywidualizacja różnych energii emanujących z Zasady Stwórczej 
inteligentnej nieskończoności nie osiągnęła stanu takiego, że stały się one 
Współtwórcami. W ten sposób zaczęła się tak zwana materia fizyczna. 
Koncepcja Światła jest instrumentalna w uchwyceniu tego wielkiego skoku 
myśli, ponieważ to wibracyjne zniekształcenie nieskończoności jest 
budulcem tego, co jest znane jako materia, Światło jest inteligentne i pełne 
energii, a zatem jest pierwszym zniekształceniem inteligentnej 
nieskończoności, które zostało powołane przez Zasadę Stwórczą. 

To Światło Miłości zostało stworzone tak, aby miało w swoich 
wystąpieniach pewne cechy, wśród nich nieskończoną całość, paradoksalnie 
opisaną linią prostą, jak byście to nazwali. Paradoks ten jest odpowiedzialny 
za kształt różnych fizycznych istot iluzji, które nazywacie układami 
słonecznymi, galaktykami i planetami, wszystkie obracające się i 
zmierzające w kierunku soczewki. 

13.10 P Y T A J Ą C Y  Myślę, że popełniłem błąd zadając to pytanie, wyprzedzając 
proces, który opisywałeś. Czy byłoby pomocne wypełnienie tego wielkiego 
skoku, który błędnie zrobiłem? 

R A  Jestem Ra. Próbowałem wypełnić lukę. Możesz mnie jednak przepytać 
w dowolny sposób, jaki uznasz za stosowny. 

13.11 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś mi powiedzieć... biorąc pod uwagę pytanie 
poprzedzające to, które zadałem na temat galaktyk i planet, czy możesz mi 
powiedzieć, jaki jest następny krok, który nastąpił po tym kroku? 

R A  Jestem Ra. Kroki, jak je nazywasz, są w pewnym momencie równoczesne 
i nieskończone. 

13.12 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś mi powiedzieć, jak inteligentna nieskończoność 
stała się, powiedzmy - mam trudności z niektórym słownictwem - jak 
inteligentna nieskończoność zindywidualizowała się sama z siebie? 

R A  Jestem Ra. To jest właściwe pytanie. 
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Inteligentna nieskończoność dostrzegła koncepcję. Ta koncepcja została 
rozpoznana ze względu na wolność woli świadomości. Tą koncepcją była 
skończoność. To był pierwszy i pierwotny paradoks lub zniekształcenie 
Prawa Jedności. W ten sposób jedna inteligentna nieskończoność 
zaangażowała się w eksplorację wielości. Ze względu na nieskończone 
możliwości inteligentnej nieskończoności nie ma końca wielości. 
Eksploracja może więc trwać w nieskończoność w wiecznej teraźniejszości. 

13.13 P Y T A J Ą C Y  Czy galaktyka, w której się znajdujemy, została stworzona przez 
nieskończoną inteligencję, czy też przez część zindywidualizowanej 
nieskończonej inteligencji? 

R A  Jestem Ra. Galaktyka i wszystkie inne materialne rzeczy, których jesteś 
świadomy, są produktami zindywidualizowanych części inteligentnej 
nieskończoności. Każda rozpoczynająca się eksploracja z kolei znalazła swój 
punkt skupienia i stawała się Współtwórcą. Używając inteligentnej 
nieskończoności, każda część stworzyła wszechświat i - pozwalając na 
płynięcie rytmom wolnego wyboru, bawiąc się nieskończonym spektrum 
możliwości - każda zindywidualizowana część skierowała miłość/światło do 
tego, co moglibyście nazwać inteligentną energią, tworząc w ten sposób tak 
zwane prawa naturalne dowolnego konkretnego wszechświata. 

Z kolei każdy wszechświat zindywidualizował się w skupienie, stając się z 
kolei współtwórcą i pozwalając na dalszą różnorodność, tworząc w ten 
sposób dalsze inteligentne energie, regulując lub powodując pojawienie się 
praw naturalnych we wzorcach wibracyjnych tego, co nazwalibyście 
układem słonecznym. Zatem każdy układ słoneczny ma swój własny, 
powiedzmy, lokalny układ współrzędnych iluzorycznych praw naturalnych.  

Należy rozumieć, że każda część, nieważne jak mała, o dowolnej gęstości 
lub iluzorycznym wzorze, zawiera, jak w obrazie holograficznym, Jednego 
Stwórcę, który jest nieskończonością. Tak więc wszystko zaczyna się i 
kończy w tajemnicy. 

13.14 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś mi powiedzieć, w jaki sposób zindywidualizowana 
część inteligentnej nieskończoności stworzyła naszą galaktykę [niesłyszalne], 
że ta sama część stworzyła nasz układ planetarny, a jeśli tak, to jak to się 
stało? 

R A  Jestem Ra. Być może źle zrozumieliśmy Twoje zapytanie. Byliśmy pod 
zniekształceniem/wrażeniem, że odpowiedzieliśmy na to konkretne 
zapytanie. Czy możesz powtórzyć zapytanie? 
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13.15 P Y T A J Ą C Y  Przede wszystkim zatem, jak wyewoluował, powiedzmy, system 
planetarny, w którym obecnie się znajdujemy - czy to wszystko zostało 
stworzone od razu, czy też najpierw zostało stworzone nasze słońce i ten 
[niesłyszalne] został stworzony? 

R A  Jestem Ra. Proces przebiega od większego, w waszej iluzji, do 
mniejszego. W ten sposób Współtwórca, indywidualizując galaktykę, 
stworzył wzorce energetyczne, które następnie skupiały się w wielu 
punktach dalszej świadomości inteligentnej nieskończoności. Zatem układ 
słoneczny, w którym doświadczasz zamieszkiwania, ma własne wzorce, 
rytmy i tak zwane prawa naturalne, które są unikalne dla niego samego. 
Jednakże postęp przebiega od galaktycznej spiralnej energii, do spiralnej 
energii słonecznej, do spiralnej energii planetarnej, do empirycznych 
okoliczności spiralnej energii, które rozpoczynają pierwszą gęstość 
świadomości czyli świadomości istot planetarnych. 

13.16 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś mi opowiedzieć o tej pierwszej gęstości istot 
planetarnych? 

R A  Jestem Ra. Każdy krok podsumowuje inteligentną nieskończoność w 
swoim odkrywaniu świadomości. W środowisku planetarnym wszystko 
zaczyna się od tego, co nazwalibyście chaosem, energii nieukierunkowanej 
i przypadkowej w jej nieskończoności. Powoli, w waszych kategoriach 
rozumienia, tworzy się skupienie samoświadomości. W ten sposób wkracza 
Logos. Światło tworzy ciemność zgodnie ze wzorcami i rytmami wibracji 
Współtwórcy, tworząc w ten sposób pewien rodzaj doświadczenia.  

Zaczyna się od pierwszej gęstości, która jest gęstością świadomości, życia 
mineralnego i wodnego na planecie uczących się od ognia i wiatru 
świadomości istnienia. To jest pierwsza gęstość. 

13.17 P Y T A J Ą C Y  Czy ta pierwsza gęstość przechodzi następnie do większej 
świadomości? 

R A  Energia spiralna, która jest cechą tego co wy nazywacie światłem, 
porusza się w prostolinijnej spirali, w ten sposób dając spiralom 
zdecydowany wektor w górę do bardziej kompletnego istnienia w 
odniesieniu do inteligentnej nieskończoności. Tak więc istota pierwszego 
wymiaru dąży do lekcji drugiej gęstości typu świadomości, który obejmuje 
raczej rozwój niż rozpad lub przypadkową zmianę. 

13.18 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś zdefiniować, co rozumiesz przez rozwój? 
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R A  Jestem Ra. Wyobraź sobie, jeśli chcesz, różnicę między życiem 
mineralnym lub wodnym w pierwszej wibracji a istotami niższej drugiej 
gęstości, które zaczynają się poruszać wewnątrz i po ich istnieniu. Ten ruch 
jest charakterystyczny dla drugiej gęstości, dążenie do światła i wzrostu. 

13.19 P Y T A J Ą C Y  Dążenie do światła, co masz na myśli? 

R A  Jestem Ra. Bardzo uproszczonym przykładem wzrostu drugiej gęstości 
dążącego do światła jest liść dążący do źródła światła. 

13.20 P Y T A J Ą C Y  Czy istnieje fizyczna różnica między pierwszą a drugą gęstością? 
Na przykład, gdybym mógł zobaczyć obok siebie planetę drugiej gęstości i 
planetę pierwszej gęstości, w moim obecnym stanie, czy mógłbym zobaczyć 
je obie? Czy obie byłyby widoczne? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. Cała oktawa waszych gęstości byłaby wyraźnie 
widoczna, gdyby nie to że czwarta aż do siódmej dobrowolnie nie chcą być 
widoczne. 

13.21 P Y T A J Ą C Y  Zatem w jaki sposób druga gęstość przechodzi do trzeciej? 

R A  Jestem Ra. Druga gęstość dąży do trzeciej gęstości, która jest gęstością 
samoświadomości. Dążenie to odbywa się poprzez wyższe formy drugiej 
gęstości, które są wyposażane przez istoty trzeciej gęstości w tożsamość do 
tego stopnia, że stają się samoświadomymi kompleksami umysłu/ciała, 
stając się w ten sposób kompleksami umysłu/ciała/ducha i wkraczając w 
trzecią gęstość, pierwszą gęstość świadomości ducha. 

13.22 P Y T A J Ą C Y  Jaki jest obecnie poziom gęstości naszej planety Ziemi? 

R A  Jestem Ra. Sfera, na której mieszkacie, jest trzecią gęstością w jej 
istnieniu kompleksów umysłu/ciała/ducha. Teraz jest w kontinuum 
przestrzeni/czasu, czwartej gęstości. Powoduje to dość trudne zbiory. 

13.23 P Y T A J Ą C Y  W jaki sposób planeta trzeciej gęstości staje się czwartą gęstością? 

R A  Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne pytanie. 

Czwarta gęstość jest, jak powiedzieliśmy, tak uregulowana w swoim 
podejściu, jak wybijanie zegara o pełnej godzinie. Przestrzeń/czas waszego 
układu słonecznego umożliwiły tej sferze planetarnej spiralne przejście w 
przestrzeń/czas o innej konfiguracji wibracyjnej. To sprawia, że sfera 
planetarna może być uformowana przez te nowe zniekształcenia. Jednakże 
formy myślowe waszych ludzi w tym okresie przejściowym są takie, że 
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kompleksy umysłu/ciała/ducha zarówno jednostek, jak i społeczeństw są 
rozproszone po całym spektrum, zamiast być w stanie, powiedzmy, chwycić 
igłę i skierować kompas w jednym kierunku. 

Zatem wejście w wibrację miłości, nazywaną czasami przez waszych ludzi 
wibracją zrozumienia, nie jest efektywne w obecnym kompleksie 
społecznym. Zatem zbiory będą takie, że wielu powtórzy cykl trzeciej 
gęstości. Energie waszych wędrowców, waszych nauczycieli i waszych 
adeptów w tym czasie skupiają się na zwiększaniu zbiorów. Jednakże, 
niewielu jest do zebrania. 

13.24 P Y T A J Ą C Y  Chciałbym przeprosić za zadawanie czasami niewłaściwych lub 
nieodpowiednich pytań. Czasami trudno jest zadać właściwe pytanie. Nie 
chcę omawiać żadnej kwestii, którą już omówiliśmy. Zauważyłem, że ten 
okres jest nieco krótszy niż poprzednie okresy. Czy jest tego powód? 

R A  Jestem Ra. Energia życiowa tego instrumentu jest nieco niska. 

13.25 P Y T A J Ą C Y  Na tej podstawie wychodzę z założenia, że dobrym pomysłem 
byłoby nie mieć dzisiaj kolejnej sesji. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Możemy później odbyć sesję jeśli dopuszczalne jest, abyśmy 
monitorowali ten instrument i przestali go używać, gdy poziom materiału, 
który z niego pobieramy, stanie się niski. Nie chcemy wyczerpać tego 
instrumentu. 

13.26 P Y T A J Ą C Y  Jest to zawsze dopuszczalne w każdej sesji. Zadam ostatnie 
pytanie. Czy jest coś, co możemy zrobić, aby instrument czuł się bardziej 
komfortowo lub ułatwiał komunikację? 

R A  Jestem Ra. Jest dobrze. Każdy jest bardzo sumienny. Kontynuujcie w 
ten sam sposób. Czy jest jakieś inne krótkie zapytanie? 

13.27 P Y T A J Ą C Y  Tom Flaherty będzie tu dziś wieczorem i będzie pomagał w 
wieczornej sesji. Czy to w porządku? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

Jestem Ra. Zostawiam was w miłości i świetle Jednego Nieskończonego 
Stwórcy. Idźcie więc naprzód, radując się mocą i pokojem Jednego 
Stwórcy. Adonai. 



 

SESJA 14. 
29 STYCZNIA 1981  

14.0 R A  Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle Nieskończonego 
Stwórcy. Komunikujemy się teraz. 

14.1 P Y T A J Ą C Y  Wracając do dzisiejszej porannej pracy, [niesłyszalne]. 
Powiedziałeś, że druga gęstość dąży do trzeciej gęstości, która jest gęstością 
samoświadomości. Dążenie odbywa się poprzez formy drugiej gęstości, 
które są inwestowane przez istoty trzeciej gęstości. Czy mógłbyś wyjaśnić, 
co przez to rozumiesz? 

R A  Jestem Ra. Tak jak wy nakładacie szatę, tak samo wasze istoty trzeciej 
gęstości wyposażą lub przyodzieją niektóre istoty drugiej gęstości 
samoświadomością. Odbywa się to często dzięki sposobności, którą 
nazywasz zwierzętami domowymi. Dokonuje się tego również różnymi 
innymi sposobami inwestytury. Obejmują one wiele tak zwanych 
kompleksów praktyk religijnych, które uosabiają i wysyłają miłość do 
różnych naturalnych istot drugiej gęstości w ich formie grupowej. 

14.2 P Y T A J Ą C Y  Kiedy ta Ziemia była drugiej gęstości, w jaki sposób istoty drugiej 
gęstości na tej Ziemi zostały tak przyodziane? 

R A  Nie było tego typu wyposażenia o jakim wspomniano, ale proste 
wyposażenie trzeciej gęstości, które jest linią spiralnego światła 
wywołującego zniekształcenie w górę od gęstości do gęstości. Proces trwa 
dłużej, gdy wcielone istoty trzeciej gęstości nie uczestniczą w 
przyodziewaniu. 

14.3 P Y T A J Ą C Y  Zatem jaka była forma drugiej gęstości - jak wyglądała - która 
stała się człowiekiem ziemskim w trzeciej gęstości? Jak wyglądał w drugiej 
gęstości? 

R A  Jestem Ra. Różnica między formami cielesnymi drugiej i trzeciej gęstości 
byłaby w wielu przypadkach bardziej podobna do siebie. W przypadku 
waszej sfery planetarnej proces został przerwany przez tych, którzy 
inkarnowali się tutaj ze sfery planetarnej, którą nazywacie Marsem. Zostały 
one dostosowane przez zmiany genetyczne i dlatego istniała pewna różnica, 
która była bardzo zauważalna, a nie stopniowe podnoszenie form 
dwunożnych z poziomu drugiej gęstości do poziomu trzeciej gęstości. Nie 
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ma to nic wspólnego z tak zwanym umiejscowieniem duszy. Ma to związek 
tylko z okolicznościami napływu osób z tej kultury. 

14.4 P Y T A J Ą C Y  Z poprzedniego materiału rozumiem, że wydarzyło się to 75 000 
lat temu. Wtedy rozpoczął się nasz proces ewolucji trzeciej gęstości. Czy 
możesz mi opowiedzieć historię, odnosząc się tylko do punktów rozwoju, 
że tak powiem, które wydarzyły się w ciągu tych 75 000 lat, w jakimkolwiek 
konkretnym czasie lub punktach w których podjęto próby zwiększenia 
rozwoju tej trzeciej gęstości? 

R A  Jestem Ra. Pierwsza próba pomocy waszym narodom miała miejsce w 
tamtym czasie siedem pięć zero zero zero [75 000]. Ta próba siedemdziesiąt 
pięć tysięcy [75 000] waszych lat temu została wcześniej opisana przez nas.1 

Następna próba miała miejsce około pięć osiem zero zero zero, pięćdziesiąt 
osiem tysięcy [58 000] waszych lat temu, trwających przez długi czas w 
waszej mierze, wraz z tymi z Mu, jak nazywacie tę rasę, lub społeczny 
kompleks umysłu/ciała/ducha. 

Następna próba była długo oczekiwana i miała miejsce około trzynastu 
tysięcy [13 000] waszych lat temu, kiedy ofiarowano pewne inteligentne 
informacje Atlantydzie, które są tego samego rodzaju uzdrawianiem i pracą 
z kryształami, o których mówiliśmy wcześniej.2 

Następna próba to jeden zero zero zero, jedenaście tysięcy [11 000] waszych 
lat temu. Są to przybliżenia, ponieważ nie jesteśmy w stanie całkowicie 
przetworzyć waszego systemu pomiaru kontinuum przestrzeni/czasu. To 
było w tym, co nazywacie Egiptem i o tym też mówiliśmy.3 

Te same istoty, które przyszły z nami, wróciły około trzy pięć zero zero 
[3500] lat później, aby po raz kolejny spróbować pomóc kompleksowi 
społecznemu umysłu/ciała/ducha w Ameryce Południowej. Jednakże 
piramidy tych tak zwanych miast nie miały być wykorzystywane we 
właściwy sposób. Dlatego nie kontynuowano tego. 

Około trzy zero zero zero, trzy tysiące [3000] lat temu miało miejsce 
lądowanie także w waszej Ameryce Południowej, jak to nazywacie. Było 
kilka prób pomocy waszym narodom około dwa trzy zero zero [2300] lat 
                                                             

1  Wcześniej opisane w 9.6–12. 
2  Omówiono wcześniej w 2.2–3. 
3  Omówiono także w 2.2. 
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temu, to na obszarze Egiptu.4 Przez pozostałą część cyklu, nigdy nie 
opuściliśmy waszego piątego wymiaru i pracowaliśmy w tym ostatnim 
małym cyklu, aby przygotować się do zbiorów. 

14.5 P Y T A J Ą C Y  Czy egipska wizyta sprzed 11 000 lat była jedyną, w której 
rzeczywiście chodziłeś po ziemi? 

R A  Jestem Ra. Rozumiem, że twoje pytanie zostało zniekształcone w 
kierunku jaźni, a nie innych jaźni. My, członkowie kompleksu 
wibracyjnego dźwięku, Ra, chodziliśmy między wami tylko w tamtym 
czasie. 

14.6 P Y T A J Ą C Y  Zrozumiałem, że powiedziałeś we wcześniejszej sesji, że piramidy 
zbudowano tak, aby otaczały Ziemię. Ile piramid zostało zbudowanych? 

R A  Jestem Ra. Istnieje sześć piramid równoważących i pięć dwa, pięćdziesiąt 
dwie [52] inne zbudowane w celu dodatkowego uzdrawiania i inicjacji 
wśród kompleksów społecznych umysłu/ciała/ducha. 

14.7 P Y T A J Ą C Y  Co to jest piramida równoważąca? 

R A  Jestem Ra. Wyobraź sobie, jeśli chcesz, wiele pól siłowych Ziemi w ich 
geometrycznie precyzyjnej sieci. Energie napływają do płaszczyzn ziemi, jak 
byście je nazwali, z magnetycznie określonych punktów. Ze względu na 
rosnące zniekształcenia form myślowych w zrozumieniu Prawa Jedności, 
sama planeta była postrzegana jako posiadająca potencjał do zachwiania 
równowagi. Równoważące struktury piramidalne zostały naładowane 
kryształami, które zapewniały odpowiednią równowagę siłom energii 
wpływających do różnych geometrycznych centrów energii 
elektromagnetycznej, które otaczają i kształtują sferę planetarną. 

14.8 P Y T A J Ą C Y  Pozwól, że dokonam streszczenia, a ty powiesz mi, czy mam 
rację. Wszystkie te wizyty w ciągu ostatnich 75 000 lat miały na celu dać 
mieszkańcom Ziemi zrozumienie Prawa Jedności, a tym samym 
umożliwienie im przejścia w górę przez czwartą, piątą i szóstą gęstość. Miała 
to być służba dla Ziemi. Piramidy posłużyły też do przekazywania Prawa 
Jedności na swój sposób. Piramidy równoważące, nie jestem do końca 
pewien. Czy mam rację do tej pory? 

R A  Jestem Ra. Masz rację w granicach precyzji dozwolonych przez język. 

                                                             
4 Zostało to skorygowane przez Ra na 3300 lat temu w sesji 17. 
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14.9 P Y T A J Ą C Y  Czy piramida równoważąca spowodowała zmianę osi Ziemi? 

R A  Jestem Ra. To pytanie nie jest jasne. Proszę powtórzyć. 

14.10 P Y T A J Ą C Y  Czy równoważenie odnosi się do równoważenia osoby, która jest 
inicjowana w piramidzie, czy też odnosi się do fizycznego równoważenia 
ziemi na jej osi w przestrzeni? 

R A  Jestem Ra. Równoważące struktury piramidalne mogły [być] i były 
używane do indywidualnej inicjacji. Jednakże użycie tych piramid było 
również zaprojektowane do równoważenia planetarnej sieci energetycznej.  

Inne piramidy nie są odpowiednio ustawione do uzdrawiania Ziemi, ale do 
uzdrawiania kompleksów umysłu/ciała/ducha. Zwróciliśmy uwagę, że 
wasza gęstość została zniekształcona w kierunku tego, co nazywamy przez 
nasze zniekształcenie zrozumienia trzeciej gęstości, przedwczesnym 
procesem starzenia. Próbowaliśmy pomóc w nadaniu kompleksom 
umysłu/ciała/ducha trzeciej gęstości na waszej sferze planetarnej więcej 
kontinuum czasu/przestrzeni w ramach jednego wzorca wcielenia, aby mieć 
pełniejszą możliwość uczenia się/nauczania Praw lub Dróg pierwotnego 
zniekształcenia Prawa Jedności, którym jest Miłość. 

14.11 P Y T A J Ą C Y  Wygłoszę teraz pewne stwierdzenie. Możesz mi powiedzieć, czy 
mam rację. Tak jak ja to rozumiem, piramidy równoważące miały robić to, 
co nazywamy, zwiększaniem długości życia istot tutaj, tak aby zyskały 
więcej mądrości Prawa Jedności na raz, podczas przebywania w stanie 
fizycznym. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. Jednakże piramidy, które nie zostały przez nas 
nazwane kompleksem wibracyjnym dźwięku, piramidy równoważące, były 
liczniejsze i były używane wyłącznie do powyższego celu oraz do 
nauczania/uczenia się uzdrowicieli w celu ładowania się i umożliwiania tych 
procesów. 

14.12 P Y T A J Ą C Y  George Van Tassel zbudował na naszej zachodniej pustyni 
maszynę o nazwie „Integratron”. Czy ta maszyna będzie działać w tym celu, 
aby zwiększyć żywotność? 

R A  Jestem Ra. Maszyna jest niekompletna i nie będzie działać w wyżej 
wymienionym celu. 

14.13 P Y T A J Ą C Y  Kto udzielił George'owi informacji, jak ją zbudować? 
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R A  Jestem Ra. Były dwa kontakty, które dostarczyły tej istocie o kompleksie 
wibracyjnym dźwięku, George. Jeden był z Konfederacji. Drugi należał do 
grupy Oriona. Konfederacja została zmuszona do znalezienia 
zniekształcenia w kierunku braku kontaktu z powodu zmiany kompleksów 
wibracyjnych umysłu osoby zwanej George. Tak więc grupa Oriona użyła 
tego instrumentu; jednakże ten instrument, choć zdezorientowany, był 
kompleksem umysłu/ciała/ducha oddanym w głębi serca służbie innym, 
więc najgorsze, co można było zrobić, to zdyskredytować to źródło. 

14.14 P Y T A J Ą C Y  Czy ukończenie tej maszyny miałoby jakąkolwiek wartość dla 
ludzi na tej planecie teraz, w tym czasie? 

R A  Jestem Ra. Zbiory są teraz. W tej chwili nie ma żadnego powodu, aby 
uwzględniać wysiłki związane z tymi zniekształceniami prowadzącymi do 
długowieczności, ale raczej zachęcać do zniekształceń w kierunku 
poszukiwania serca samego siebie, ponieważ to, co wyraźnie znajduje się w 
polu energii fioletowego promienia, będzie determinować zbiór każdego 
kompleksu umysłu/ciała/ducha. 

14.15 P Y T A J Ą C Y  Wracając do początku tych 75 000 lat, 25 000 lat po rozpoczęciu 
miały miejsce zbiory, co oznaczałoby, jak zakładam, 50 000 lat temu. Czy 
możesz mi powiedzieć, ilu w tamtym czasie zostało zebranych z naszej 
planety? 

R A  Jestem Ra. Zbioru nie było. 

14.16 P Y T A J Ą C Y  Nie było zbioru? A 25 000 lat temu? Czy wtedy były zbiory? 

R A  Jestem Ra. Zbiory miały miejsce w późniejszej części, według waszej 
miary czasu/przestrzeni, drugiego cyklu, z jednostkami znajdującymi 
bramę do inteligentnej nieskończoności. Zbiory w owym czasie, choć 
niezwykle małe, były istotami o skrajnym zniekształceniu w kierunku 
służby istotom, które teraz miały powtarzać główny cykl. Istoty te pozostały 
zatem w trzeciej gęstości, chociaż mogły w dowolnym momencie/obecnym 
węźle opuścić tę gęstość poprzez użycie inteligentnej nieskończoności. 

14.17 P Y T A J Ą C Y  Zatem podczas zbiorów 25 000 lat temu istoty, które mogły 
zostać zebrane do czwartej gęstości, pozostały tutaj, aby służyć tej populacji 
planetarnej. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. Tak więc nie było zbioru, ale były istoty nadające 
się do zbioru, które mogły wybrać sposób wejścia do czwartego wymiaru. 
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14.18 P Y T A J Ą C Y  Następnie przez ostatnie 2300 lat5 aktywnie pracowaliście nad 
stworzeniem jak największych zbiorów na koniec 75 000-letniego cyklu. 
Czy możesz powiedzieć, w odniesieniu do Prawa Jedności, dlaczego to 
robisz, tak samo jak uzasadnienie tego? 

R A  Jestem Ra. Mówię w imieniu kompleksu pamięci społecznej zwanym 
Ra. Przyszliśmy do was, aby wam pomóc. Nasze wysiłki w służbie były 
wypaczone. Naszym pragnieniem jest zatem wyeliminowanie, na ile to 
możliwe, zniekształceń spowodowanych przez tych, którzy błędnie 
odczytują nasze informacje i wskazówki. 

Ogólną przyczyną służby, jaką oferuje Konfederacja, jest pierwotne 
zniekształcenie Prawa Jedności, którym jest służba. Jedna Istota stworzenia 
jest podobna do ciała, jeśli zaakceptujesz analogię trzeciej gęstości. Czy 
zignorowalibyśmy ból w nodze? Siniak na skórze? Rozcięcie, które ropieje? 
Nie. Nie można zignorować wezwania. My, istoty smutku, wybieramy jako 
naszą służbę próbę uleczenia smutku, który nazywamy analogicznie do 
bólów zniekształcenia kompleksu ciała fizycznego. 

14.19 P Y T A J Ą C Y  Na jakim poziomie gęstości jest Ra? 

R A  Jestem Ra. Jestem szóstej gęstości z silnym dążeniem do siódmej 
gęstości. Zbiory dla nas będą za około dwa i pół miliona waszych lat, a 
naszym pragnieniem jest być gotowym do zbioru, podczas gdy zbliża się 
ono do naszego kontinuum przestrzeni/czasu. 

14.20 P Y T A J Ą C Y  I przygotowujecie się na zbiory poprzez najlepszą służbę, jaką 
możecie zapewnić. Czy to jest poprawne? 

R A  To jest poprawne. Oferujemy Prawo Jedności, rozwiązywanie 
paradoksów, równoważenie miłości/światła i światła/miłości. 

14.21 P Y T A J Ą C Y  Ile trwa jeden z waszych cykli? 

R A  Jestem Ra. Jeden z naszych cykli liczy siedem pięć zero, zero zero zero, 
zero zero zero [750 000 000], siedem pięć milionów [75 000 000] waszych 
lat.6 

                                                             
5 Zostało to skorygowane przez Ra na 3300 lat temu w sesji 17. 
6  Kiedy Ra po raz pierwszy recytuje cyfry tej liczby, wskazują one na 750 milionów, ale 

potem podają liczbę jako 75 milionów. Don szuka wyjaśnienia w następnym pytaniu. 
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14.22 P Y T A J Ą C Y  75 milionów? 

R A  Zgadza się. 

14.23 P Y T A J Ą C Y  Czy w swojej służbie w przekazywaniu Prawa Jedności pracujesz 
obecnie z jakąkolwiek planetą inną niż Ziemia, czy tylko z Ziemią? 

R A  Jestem Ra. Obecnie pracujemy tylko z tą sferą planetarną. 

14.24 P Y T A J Ą C Y  Powiedziałeś, że zostałeś wezwany przez 352 000 ziemskich istot. 
Czy to oznacza, że ta liczba jest liczbą, która zrozumie i zaakceptuje Prawo 
Jedności? Mam rację? 

R A  Jestem Ra. Nie możemy oszacować poprawności Twojego stwierdzenia, 
ponieważ ci, którzy wzywają, nie zawsze są w stanie zrozumieć odpowiedź 
na swoje wezwanie. Co więcej, ci, którzy wcześniej nie wzywali, mogą z 
wielką traumą odkryć odpowiedzi na wezwanie niemal jednocześnie ze 
swoim późniejszym wezwaniem. Nie ma czasu/miejsca w wezwaniu. 
Dlatego nie możemy oszacować liczby waszych kompleksów 
umysłu/ciała/ducha, które w waszym zniekształceniu kontinuum 
przestrzeni/czasu usłyszą i zrozumieją. 

14.25 P Y T A J Ą C Y  Jak wykonujecie swoją normalną służbę? Jak zazwyczaj 
przekazywaliście Prawo Jedności przez ostatnie 2300 lat?7 Jak zazwyczaj 
przekazywaliście je ludziom na Ziemi? 

R A  Jestem Ra. Korzystaliśmy z kanałów takich jak ten, ale w większości 
przypadków są one inspirowane snami i wizjami, nie będąc świadomymi 
naszej tożsamości lub istnienia. Ta konkretna grupa została specjalnie 
przeszkolona, aby rozpoznawać taki kontakt. To sprawia, że ta grupa jest w 
stanie być świadomą ogniskowego lub wibracyjnego źródła informacji. 

14.26 P Y T A J Ą C Y  Kiedy kontaktujecie się z istotami w ich snach lub w innych 
sytuacjach, zakładam, że te istoty muszą najpierw poszukiwać w kierunku 
Prawa Jedności. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. Na przykład istoty narodu egipskiego były w 
stanie panteizmu, jak można nazwać zniekształcenie w kierunku 
oddzielnego kultu różnych części Stwórcy. Udało nam się skontaktować z 
kimś, kto był zorientowany na Jednego. 

                                                             
7 Zostało to skorygowane przez Ra na 3300 lat temu w sesji 17. 
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14.27 P Y T A J Ą C Y  Trauma - nazwę to w ten sposób - zakładam, że wraz z końcem 
cyklu będą pewne niedogodności [niesłyszalne]. Będą istoty, które zaczną 
szukać lub zostaną, można by powiedzieć, katalizowane do poszukiwań z 
powodu traumy, a następnie być może usłyszą twoje słowa poprzez być 
może telepatię lub materiały pisemne, takie jak te, które opublikujemy w 
tej książce. 

R A  Jestem Ra. Masz rację, z wyjątkiem zrozumienia, że te niedogodności 
już się zaczęły. 

14.28 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz mi powiedzieć, kto był odpowiedzialny za 
przekazanie książki Oahspe? 

R A  Jestem Ra. Zostało to przekazane przez jeden ze stanów kompleksu 
pamięci społecznej Konfederacji, którego pomysłem, zaproponowanym 
Radzie, było wykorzystanie znanej historii fizycznej tak zwanych religii lub 
zniekształceń religijnych waszego cyklu, aby zasłonić i częściowo odsłonić 
aspekty lub pierwotne zniekształcenie Prawa Jedności. Można przyjąć, że 
wszystkie nazwy zostały stworzone ze względu na ich charakterystykę 
wibracyjną. Informacje ukryte w środku mają związek z głębszym 
zrozumieniem miłości i światła oraz staraniami nieskończonej inteligencji 
poprzez wielu posłańców, aby nauczać/uczyć te istoty z waszej sfery. 

14.29 P Y T A J Ą C Y  Czy były jakieś inne książki, które możesz wymienić, które są 
dostępne w tym celu i które zostały przekazane przez Konfederację? 

R A  Jestem Ra. Nie możemy udostępniać tych informacji, ponieważ 
zniekształciłyby one twoje wzorce rozeznania w twojej przyszłości. Możesz 
zapytać o konkretny tom. 

14.30 P Y T A J Ą C Y  Księga Urantii, której nie czytałem. Kto to przekazał? 

R A  Jestem Ra. Zostało to przekazane przez serię niewcielonych istot z 
waszych własnych planów Ziemi, tak zwanych planów wewnętrznych. Ten 
materiał nie został przekazany przez Radę. 

14.31 P Y T A J Ą C Y  Materiał Edgara Cayce'go. Kto przemawiał przez Edgara 
Cayce'go? 

R A  Jestem Ra. Żadna istota nie przemawiała przez Edgara Cayce'go. 

14.32 P Y T A J Ą C Y  Skąd pochodzą informacje, które Edgar Cayce czanelingował? 
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R A  Jestem Ra. Wyjaśniliśmy wcześniej, że inteligentna nieskończoność jest 
doprowadzana do inteligentnej energii z ósmej gęstości, czyli oktawy.8 Ten 
kompleks wibracyjny o nazwie Edgar wykorzystał tę bramę do oglądania 
teraźniejszości, która nie należy do kontinuum, którego doświadczasz, ale 
jest potencjalnym kompleksem pamięci społecznej tej sfery planetarnej. 
Termin używany przez wasze narody to „Kroniki Akashy” lub „Sale 
zapisów”. To jest ostatnie pytanie, które możesz teraz zadać. 

14.33 P Y T A J Ą C Y  Czy jest coś, co możemy zrobić, aby sprawić by instrument czuł 
się bardziej komfortowo lub pomóc podczas transmisji? 

R A  Jestem Ra. Podkreślamy jedynie znaczenie wyrównania. Ten instrument 
jest ustawiony o zero przecinek dwa stopnia [0,2°] od kierunku miejsca 
spoczynku, co jest poprawne. To może być zbadane, powiedzmy, poprzez 
wzrok i przypomniane instrumentowi. Jesteście sumienni. Czy jest jakieś 
krótkie pytanie, na które możemy odpowiedzieć przed zamknięciem tej 
sesji? 

14.34 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz mi powiedzieć, czy wykonujemy naszą pracę 
wystarczająco dobrze? 

R A  Jestem Ra. Prawo jest Jedno. Nie ma błędów. 

Jestem Ra. Zostawiam ten instrument w miłości i świetle Jednego 
Nieskończonego Stwórcy. Idźcie więc naprzód, radując się mocą i pokojem 
Jednego Stwórcy. Adonai. 

                                                             
8  Wyjaśnione wcześniej w 4.2, 5.1, 6.1, 11.8 oraz 11.20. 



 

SESJA 15. 
30 STYCZNIA 1981  

15.0 R A  Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle Nieskończonego 
Stwórcy. Komunikuję się teraz. 

15.1 P Y T A J Ą C Y  Chciałbym przeprosić za moje przeszłe i przyszłe głupie pytania 
ze względu na fakt, że szukam właściwego podejścia w badaniu Prawa 
Jedności. Będziemy eliminować te głupie z książki.1 

Chciałbym zapytać, czy użycie instrumentu jest funkcją czasu, w którym 
używamy instrumentu, czy też ilości informacji, czy też liczby słów, które 
podaje instrument? Innymi słowy, czy muszę się spieszyć i zadawać pytania, 
czy też mogę poświęcić trochę czasu na zadawanie pytań? 

R A  Jestem Ra. Twoje zapytanie składa się z dwóch części. Po pierwsze, 
rezerwa energii witalnej tego instrumentu, która jest produktem 
zniekształceń ciała, umysłu i ducha w różnych kompleksach, jest kluczem 
do długości czasu, jaki możemy spędzić używając tego instrumentu. 
Przebadaliśmy waszą grupę, kiedy się z wami skontaktowaliśmy, ponieważ 
każda osoba w waszej grupie posiada znacznie więcej energii witalnej 
kompleksu ciała. Jednakże ten instrument został dostrojony najbardziej 
odpowiednio przez zniekształcenia kompleksu umysłu/ciała/ducha jego 
bytu w tej iluzji. Dlatego pozostaliśmy przy tym instrumencie. 

Po drugie, komunikujemy się w ustalonym tempie, które zależy od naszej 
starannej manipulacji tym instrumentem. Nie możemy być szybsi, jak 
byście powiedzieli. Dlatego możesz szybko zadawać pytania, ale 
odpowiedzi, które mamy do zaoferowania, są podawane w ustalonym 
tempie. 

15.2 P Y T A J Ą C Y  Nie do końca o to mi chodziło. Jeśli zajmie mi, powiedzmy, 
czterdzieści pięć minut, by zadać moje pytania, czy to daje instrumentowi 
tylko piętnaście minut na odpowiedź, a nie godzinę, czy też ciągniemy to 
ponad godzinę, a instrument może odpowiedzieć na więcej? 

R A  Jestem Ra. Energia potrzebna do tego kontaktu jest wprowadzana do 
tego instrumentu w funkcji czasu. Dlatego czas jest czynnikiem, jak 
rozumiemy twoje zapytanie. 
                                                             

1 Przywrócono brakujące pytania i odpowiedzi. 
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15.3 P Y T A J Ą C Y  Tak więc powinienem szybko zadawać pytania, aby nie skracać 
czasu. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Zrobisz, co uznasz za stosowne. Możemy jednak 
zasugerować, że uzyskanie wymaganych odpowiedzi może oznaczać, że 
zainwestujesz część tego, co doświadczasz jako czas. Chociaż tracisz czas na 
odpowiedź, zyskujesz przez to na szczegółowości odpowiedzi, ponieważ 
wielokrotnie w przeszłości potrzebowaliśmy wyjaśnienia pospiesznie 
formułowanych pytań. 

15.4 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Pierwsze pytanie brzmi: dlaczego na tej planecie 
następuje szybkie starzenie się? 

R A  Jestem Ra. Gwałtowne starzenie występuje na tej planecie trzeciej 
gęstości z powodu ciągłego braku równowagi kompleksu sieci receptorów 
w eterycznej części pola energetycznego tej planety. Zniekształcenia form 
myślowych waszych narodów spowodowały, że strumienie energii dostały 
się do planetarnej atmosfery magnetycznej - jeśli tak nazwalibyście tę sieć 
wzorców energii - w taki sposób, że właściwe strumienie nie są odpowiednio 
nasycone zrównoważonym wibracyjnym światłem/miłością z powiedzmy 
kosmicznego poziomu tej oktawy istnienia. 

15.5 P Y T A J Ą C Y  Czy prawidłowo zakładam, zakładając, że jedną z twoich prób w 
służbie tej planecie było pomóc ludności tej planety w pełniejszym 
zrozumieniu i stosowaniu Prawa Jedności, aby to starzenie się, szybkie 
starzenie się, mogło zmienić się na normalne starzenie? 

R A  Jestem Ra. W dużym stopniu zakładasz poprawnie. 

15.6 P Y T A J Ą C Y  Wtedy bardzo korzystne byłoby, aby ludzie na tej planecie, 
praktykując Prawo Jedności, uczyli się sposobów służby. Mam rację? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. Jeśli będziesz obserwował osoby zorientowane 
poprzez kompleks zniekształceń życiowych doświadczeń od samego 
początku tego doświadczenia, zobaczysz stosunkowo młodzieńczy, jakbyś 
to nazwał, wygląd. 

15.7 P Y T A J Ą C Y  Jaka jest największa służba, którą nasza populacja na tej planecie 
mogłaby wykonywać indywidualnie? 

R A  Jestem Ra. Jest tylko jedna służba. Prawo jest Jedno. Ofiarowanie siebie 
Stwórcy jest największą służbą - jednością, źródłem. Istota, która szuka 
Jednego Stwórcy, ma nieskończoną inteligencję. Z tego poszukiwania, z tej 
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ofiary, wyłoni się wielka różnorodność możliwości, w zależności od 
zniekształceń kompleksu umysłu/ciała/ducha w odniesieniu do różnych 
iluzorycznych aspektów lub centrów energii różnych kompleksów waszej 
iluzji. 

W ten sposób niektórzy zostają uzdrowicielami, niektórzy robotnikami, 
niektórzy nauczycielami i tak dalej. 

15.8 P Y T A J Ą C Y  Gdyby istota była doskonale zrównoważona na tej planecie w 
odniesieniu do Prawa Jedności, czy przejdzie proces starzenia się? 

R A  Jestem Ra. Idealnie zrównoważona istota byłaby raczej zmęczona niż 
widocznie postarzała. Po wyciągnięciu lekcji istota odejdzie. Jest to jednak 
właściwe i jest to forma starzenia się, której wasze narody nie doświadczają. 
Zrozumienie przychodzi powoli, kompleks ciała rozkłada się szybciej. 

15.9 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz mi powiedzieć coś o definicji słowa „równoważenie”, 
gdy go używamy? 

R A  Jestem Ra. Wyobraź sobie, jeśli chcesz, Jednego Nieskończonego. Nie 
masz żadnego obrazu. W ten sposób rozpoczyna się proces. Miłość tworząca 
Światło, stając się miłością/światłem, napływa do sfery planetarnej zgodnie 
z elektromagnetyczną siecią punktów lub węzłów wejściowych. Te 
strumienie są następnie dostępne dla jednostki, która podobnie jak planeta 
jest siecią pól elektromagnetycznych z punktami lub węzłami wejściowymi. 

U zrównoważonej osoby każde centrum energetyczne jest zrównoważone i 
działa jasno i w pełni. Blokady waszej sfery planetarnej powodują pewne 
zniekształcenie inteligentnej energii. Blokady kompleksu 
umysłu/ciała/ducha dodatkowo zniekształcają lub zaburzają tę energię. Jest 
jedna energia. Można to rozumieć jako miłość/światło lub światło/miłość 
lub inteligentną energię. 

15.10 P Y T A J Ą C Y  Czy mam rację zakładając, że jedna z blokad kompleksu 
umysłu/ciała/ducha może wynikać z braku równowagi, powiedzmy, ego, a 
to można zrównoważyć, powiedzmy, równowagą godności/niegodności? 

R A  Jestem Ra. To jest niepoprawne. 

15.11 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz mi powiedzieć, jak równoważyć ego? 

R A  Jestem Ra. Nie możemy pracować z tą koncepcją, ponieważ jest ona 
niewłaściwie zastosowana, a zatem zrozumienie nie może z niej wynikać. 
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15.12 P Y T A J Ą C Y  W jaki sposób dana osoba stara się zachować równowagę? Jaki 
jest pierwszy krok? 

R A  Jestem Ra. Krok jest tylko jeden; to znaczy zrozumienie centrów energii, 
które składają się na kompleks umysłu/ciała/ducha. Zrozumienie to można 
pokrótce podsumować w następujący sposób. 

Pierwsze równoważenie dotyczy kompleksu energii wibracyjnej Malkuth, 
czyli Ziemi, zwanego kompleksem czerwonego promienia. Zrozumienie i 
akceptacja tej energii ma fundamentalne znaczenie. 

Kolejnym kompleksem energetycznym, który może zostać zablokowany, 
jest kompleks emocjonalny lub osobisty, znany również jako kompleks 
pomarańczowego promienia. Ta blokada często przejawia się jako osobiste 
ekscentryczności lub zniekształcenia w odniesieniu do samoświadomego 
zrozumienia lub akceptacji siebie. 

Trzecia blokada najbardziej przypomina to, co nazwaliście ego. Jest to 
centrum żółtego promienia lub splotu słonecznego. Blokady w tym 
centrum często objawiają się jako zniekształcenie w kierunku manipulacji 
władzą i innych zachowań społecznych dotyczących bliskich i powiązanych 
z kompleksem umysłu/ciała/ducha. 

Ci, którzy mają blokady w tych pierwszych trzech ośrodkach 
energetycznych lub węzłach, będą mieli ciągłe trudności ze zdolnością do 
dalszego poszukiwania Prawa Jedności. 

Centrum serca lub zielonego promienia jest centrum, z którego istoty 
trzeciej gęstości mogą wyskoczyć, powiedzmy, ku nieskończonej 
inteligencji. Blokady w tym obszarze mogą objawiać się trudnościami w 
wyrażaniu tego, co można nazwać uniwersalną miłością lub współczuciem. 

Centrum niebieskiego promienia strumieni energii jest centrum, które po 
raz pierwszy jest wypływające jak i napływające. Osoby zablokowane w tym 
obszarze mogą mieć trudności w uchwyceniu kompleksów ducha/umysłu 
własnej istoty, a także trudności z wyrażeniem takiego zrozumienia siebie. 
Istoty zablokowane w tym obszarze mogą mieć trudności z 
zaakceptowaniem komunikacji pochodzących od innych kompleksów 
umysłu/ciała/ducha. 

Następnym centrum jest szyszynka lub centrum promienia indygo. Osoby 
zablokowane w tym centrum mogą doświadczyć zmniejszenia napływu 
inteligentnej energii z powodu manifestacji, które przejawiają się jako 
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niegodność. To jest to, o czym mówiłeś. Jak widać, jest to tylko jedno z 
wielu zniekształceń spowodowanych kilkoma punktami napływu energii 
do kompleksu umysłu/ciała/ducha.  

Równoważenie promieni indygo jest dość kluczowe dla rodzaju pracy, 
która obraca się wokół kompleksu ducha (który wpływa następnie na 
transformację lub transmutację trzeciej gęstości do czwartej gęstości), 
ponieważ jest to centrum energii otrzymujące najmniej zniekształcone, 
wypływające strumienie miłości/światła z inteligentnej energii i posiadające 
potencjał klucza do bramy inteligentnej nieskończoności. 

Ostatnie centrum napływu energii jest po prostu całkowitym wyrazem 
kompleksu wibracyjnego istoty umysłu, ciała i ducha. Tak jest i tak będzie. 
„Zrównoważony” lub „niezrównoważony” nie ma znaczenia na tym 
poziomie energii, ponieważ daje ono i przyjmuje swoją własną równowagę. 
Bez względu na to, jakie to może być zniekształcenie, nie można nim 
manipulować, tak jak innymi, a zatem nie ma szczególnego znaczenia w 
postrzeganiu równowagi bytu. 

15.13 P Y T A J Ą C Y  Wcześniej przekazałeś nam informacje o tym, co powinniśmy 
zrobić w równoważeniu.2 Czy są jakieś informacje, które możemy teraz 
opublikować na temat konkretnych ćwiczeń lub metod równoważenia tych 
centrów? 

R A  Jestem Ra. Ćwiczenia podane do publikacji, porównane z materiałem, 
który teraz podano, są w sumie dobrym początkiem. Ważne jest, aby 
pozwolić każdemu poszukiwaczowi oświecić siebie samego, a nie 
posłańcowi, by próbował przy pomocy języka nauczać/uczyć się za istotę, a 
zatem być nauczającym/uczniem i uczącym się/nauczycielem. To nie jest w 
równowadze z waszą trzecią gęstością. Uczymy się od was. Nauczamy was. 
W ten sposób nauczamy/uczymy się. Gdybyśmy się tego nauczyli za was, 
spowodowałoby to nierównowagę w kierunku zniekształcenia wolnej woli. 

Istnieją inne dozwolone informacje. Jednakże nie osiągnąłeś jeszcze tych 
punktów w swoich pytaniach, a naszym kompleksem 
przekonania/poczucia jest to, że pytający ukształtuje ten materiał w taki 
sposób, aby wasze kompleksy umysłu/ciała/ducha miały do niego dostęp. 
W ten sposób odpowiadamy na pytania, które pojawiają się w Twoim 
kompleksie umysłu. 

                                                             
2 Wcześniej podane w 5.2 i 15.12. 
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15.14 P Y T A J Ą C Y  Wczoraj powiedziałeś: „Zbiory są teraz. W tej chwili nie ma 
żadnego powodu, aby uwzględniać wysiłki związane z tymi 
zniekształceniami prowadzącymi do długowieczności, ale raczej zachęcać 
do zniekształceń w kierunku poszukiwania serca samego siebie. Ponieważ 
to, co wyraźnie znajduje się w polu energii fioletowego promienia, będzie 
determinować zbiór każdego kompleksu umysłu/ciała/ducha.” Czy możesz 
nam powiedzieć, jak szukać lub jak najlepiej szukać serca samego siebie? 

R A  Jestem Ra. Podaliśmy te informacje w kilku sformułowaniach.3 
Możemy jednak powiedzieć, że materiałem do zrozumienia jest jaźń: 
kompleks umysłu/ciała/ducha. Otrzymałeś informacje o uzdrawianiu, jak 
nazywasz to zniekształcenie.4 Informacje te mogą być postrzegane w 
bardziej ogólnym kontekście jako sposoby na zrozumienie siebie. 

Zrozumienie, doświadczanie, akceptowanie i łączenie siebie ze sobą i z 
innymi, a wreszcie ze Stwórcą, jest ścieżką do serca siebie. W każdej 
nieskończenie małej części twojej jaźni mieszka Jeden w całej Swojej mocy. 
Dlatego możemy jedynie zachęcać do tych sposobów kontemplacji, zawsze 
określając warunek wstępny medytacji, kontemplacji lub modlitwy jako 
środek subiektywnego/obiektywnego używania lub łączenia różnych 
sposobów rozumienia w celu wzmocnienia procesu poszukiwania. Bez 
takiej metody odwracania procesu analitycznego nie można byłoby 
zintegrować w jedności wielu zrozumień zdobytych podczas takiego 
poszukiwania. 

15.15 P Y T A J Ą C Y  Nie mam zamiaru zadawać tego samego pytania dwa razy, ale są 
pewne obszary, które uważam za tak ważne, że można je lepiej zrozumieć 
poprzez ewentualne powtórzenie innymi słowami. Bardzo dziękuję za 
cierpliwość. 

Wczoraj wspomniałeś również, że kiedy nie było zbioru pod koniec 
ostatnich 25 000 lat: „Były istoty nadające się do zbioru, które mogły 
wybrać sposób wejścia do czwartej gęstości.” Czy możesz mi powiedzieć, co 
masz na myśli, mówiąc, że „wybiorą sposób wejścia do czwartej gęstości”? 

R A  Jestem Ra. Ci pasterze lub, jak niektórzy ich nazywali, „Starsza Rasa”, 
wybiorą czas/przestrzeń swojego odejścia. Jest mało prawdopodobne, że 
odejdą, dopóki ich inne ja również nie będą gotowe do zbioru. 

                                                             
3  W tym 10.14 i 15.12. 
4  W 4.17 i 5.2. 
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15.16 P Y T A J Ą C Y  Co masz na myśli mówiąc, że ich inne ja będą gotowe do zbioru? 

R A  Jestem Ra. Innymi jaźniami, którymi zajmują się te istoty, są te, które 
nie zostały zebrane w drugim głównym cyklu. 

15.17 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś mi opowiedzieć tylko niewielką część historii tego, 
co nazywasz Starszą Rasą? 

R A  Jestem Ra. Pytanie jest niejasne. Proszę powtórzyć. 

15.18 P Y T A J Ą C Y  Zadaję to pytanie, ponieważ słyszałem już wcześniej o Starszej 
Rasie w książce „Road in the Sky” autorstwa George'a Hunta Williamsona 
i zastanawiałem się, czy ta Starsza Rasa była tą samą, o której mówił? 

R A  Jestem Ra. Pytanie teraz rozwiązuje się samo, ponieważ mówiliśmy 
wcześniej5 o sposobie podejmowania decyzji, który spowodował, że istoty 
te pozostały tutaj po zakończeniu drugiego głównego cyklu twojego 
obecnego wielkiego cyklu. 

Istnieją pewne zniekształcenia w opisach tego znanego jako Michel6; 
jednakże te zniekształcenia mają głównie związek z faktem, że istoty te nie 
są kompleksem pamięci społecznej, ale raczej grupą kompleksów 
umysłu/ciała/ducha oddanych służbie. Te istoty współpracują ze sobą, ale 
nie są całkowicie zjednoczone; w ten sposób nie widzą w pełni swoich myśli, 
uczuć i motywów. Niemniej jednak ich pragnienie służenia jest 
czwartowymiarowym typem pragnienia, w ten sposób łącząc ich w coś, co 
możesz nazwać bractwem. 

15.19 P Y T A J Ą C Y  Dlaczego nazywasz ich Starszą Rasą? 

R A  Jestem Ra. Nazwaliśmy ich w ten sposób, aby zapoznać ciebie, 
pytającego, z ich tożsamością tak jak jest rozumiana przez twoje 
zniekształcenia kompleksu umysłu. 

15.20 P Y T A J Ą C Y  Czy są jacyś wędrowcy z tą Starszą Rasą, czy nie? 

R A  Jestem Ra. Są to zebrane istoty planetarne - wędrowcy tylko w tym 
sensie, że w miłości czwartej gęstości zdecydowali się natychmiast odrodzić 
w trzeciej gęstości zamiast przejść do czwartej gęstości. To powoduje, że są 
oni swego rodzaju wędrowcami, którzy nigdy nie opuścili planu ziemskiego 
                                                             

5  Omówiono wcześniej w 14.16-17 i 15.15. 
6 Michel D’Obrenovic, znany również jako George Hunt Williamson. 
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z powodu swojej wolnej woli, a nie z powodu poziomu wibracji. 

15.21 P Y T A J Ą C Y  Dobrze, we wczorajszym materiale stwierdziliście: „Oferujemy 
Prawo Jedności, rozwiązywanie paradoksów”. Wspomniałeś także 
wcześniej, że pierwszym paradoksem lub pierwszym zniekształceniem, 
które miałem na myśli, było zniekształcenie wolnej woli. 

Czy możesz mi powiedzieć, czy jest jakaś sekwencja? Czy istnieje pierwsze, 
drugie, trzecie, czwarte zniekształcenie Prawa Jedności? 

R A  Jestem Ra. Tylko w bardzo małym zakresie. Po tym zakresie 
różnorodność zniekształceń jest równa sobie. Pierwsze Zniekształcenie, 
Wolna Wola, znajduje się w centrum uwagi. Drugie Zniekształcenie to 
znane wam jako Logos, Zasada Stwórcza lub Miłość. Ta inteligentna 
energia tworzy w ten sposób zniekształcenie znane jako Światło. 

Z tych trzech zniekształceń pochodzi wiele, wiele hierarchii zniekształceń, 
z których każda ma swoje własne paradoksy do zsyntetyzowania, a żadna 
nie jest ważniejsza od drugiej. 

15.22 P Y T A J Ą C Y  Powiedziałeś również, że zaoferowałeś Prawo Jedności, które jest 
równoważeniem miłości/światła i światła/miłości. Czy jest jakaś różnica 
między miłością/światłem a światłem/miłością? 

R A  Jestem Ra. To będzie ostatnie pytanie tego czasu/przestrzeni. Istnieje 
taka sama różnica między miłością/światłem i światłem/miłością, jak 
między nauczaniem/uczeniem się a uczeniem się/nauczaniem. 
Miłość/światło jest bodźcem, mocą, dawcą energii. Światło/miłość to 
manifestacja, która pojawia się, gdy Światło jest pod wrażeniem Miłości. 

15.23 P Y T A J Ą C Y  Czy jest coś, co możemy zrobić, aby instrument czuł się bardziej 
komfortowo? Czy możemy dziś mieć kolejną sesję? 

R A  Jestem Ra. Ten instrument wymaga pewnej ilości manipulacji 
kompleksu fizycznego lub cielesnego ze względu na sztywność. Poza tym 
wszystko jest w porządku, energie są zrównoważone. Występuje niewielkie 
zniekształcenie energii mentalnej tego instrumentu z powodu troski o 
ukochaną osobę, jak to nazywacie. To tylko nieznacznie obniża energię 
życiową instrumentu. Po manipulacji instrument ten nada się do kolejnej 
pracy. 

15.24 P Y T A J Ą C Y  Przez manipulację masz na myśli to, że powinna iść na spacer, 
czy powinniśmy ją masować? 
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R A  Jestem Ra. Chodziło nam o to drugie. Trzeba dodać, że manipulację tę 
musi wykonać osoba pozostająca w harmonii z istotą. Czy są jakieś krótkie 
pytania, zanim opuścimy ten instrument? 

15.25 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz nam powiedzieć cokolwiek na temat naszej 
poprzedniej gęstości - skoro jesteśmy wędrowcami? Z jakiej gęstości 
pochodzimy? 

R A  Przeszukuję każdego z was i stwierdzam, że dopuszczalne jest 
udostępnienie tych informacji. Wędrowcy w tej pracy są dwóch gęstości: 
jedną jest piąta gęstość, czyli światła; jedną jest gęstość miłości/światła lub 
jedności. Uważamy, że określnie tożsamości tych którzy są z jakiej gęstości 
mogłoby być naruszeniem wolnej woli każdego z was. Dlatego stwierdzamy 
po prostu dwie gęstości, z których obie są harmonijnie ukierunkowane na 
współpracę. 

Jestem Ra. Zostawiam was w miłości i świetle Nieskończonego Stwórcy. 
Idźcie więc naprzód, radując się mocą i pokojem Jednego Nieskończonego 
Stwórcy. Adonai. 



 

SESJA 16. 
31 STYCZNIA 1981  

16.0 R A  Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle Nieskończonego 
Stwórcy. Komunikujemy się teraz. 

16.1 P Y T A J Ą C Y  Chciałbym zapytać, biorąc pod uwagę Zniekształcenie Wolnej 
Woli Prawa Jedności, w jaki sposób Strażnicy mogą poddać Ziemię 
kwarantannie? Czy to kwarantanna w ramach Zniekształcenia Wolnej 
Woli? 

R A  Jestem Ra. Strażnicy strzegą zniekształcenia wolnej woli kompleksów 
umysłu/ciała/ducha trzeciej gęstości na tej sferze planetarnej. Zdarzenia 
wymagające aktywacji kwarantanny zakłócały zniekształcenie wolnej woli 
kompleksów umysłu/ciała/ducha. 

16.2 P Y T A J Ą C Y  Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że wolną wolą, powiedzmy 
grupy Orion, byłaby ingerencja. Jak to jest zrównoważone z tą inną 
koncepcją, którą właśnie podałeś? 

R A  Jestem Ra. Równoważenie odbywa się od wymiaru do wymiaru. Próby 
tak zwanych krzyżowców, aby ingerować w wolną wolę, są dopuszczalne w 
wymiarze ich zrozumienia. Jednakże kompleksy umysłu/ciała/ducha tego 
wymiaru, które nazywacie trzecim, tworzą wymiar wolnej woli, który nie 
jest w stanie, powiedzmy, w pełni rozpoznać zniekształceń w kierunku 
manipulacji. 

Tak więc, aby zrównoważyć różnice wymiarowe w wibracji, wprowadzono 
kwarantannę; jest to sytuacja równoważąca, w której wolna wola grupy 
Oriona nie zostaje zatrzymana, ale stanowi dla niej wyzwanie. Tymczasem 
grupie trzeciej gęstości nie przeszkadza w swobodnym wyborze. 

16.3 P Y T A J Ą C Y  Czy te okna, które się pojawiają, pozwalają od czasu do czasu 
pojawiać się grupie Oriona? Czy ma to coś wspólnego z tym 
zniekształceniem wynikającym z wolnej woli? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

16.4 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz mi powiedzieć, jak to działa? 

R A  Jestem Ra. Najbliższą analogią byłby generator liczb losowych, w 
pewnych granicach. 
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16.5 P Y T A J Ą C Y  Jakie jest źródło tego generatora liczb losowych? Czy zostało to 
stworzone przez Strażników, aby zrównoważyć ich ochronę? Czy może jest 
to źródło inne niż Strażnicy? 

R A  Jestem Ra. Wszystkie źródła są jednym. Rozumiemy jednak Twoje 
zapytanie. Zjawisko okien jest zjawiskiem nie pochodzącym od Strażników. 
Działa z wymiarów poza przestrzenią/czasem w tym, co możesz nazwać 
obszarem inteligentnej energii. Podobnie jak wasze cykle, takie 
równoważenie, takie rytmy są jak zegar wybijający godzinę. W przypadku 
okien żadna z istot nie ma zegara. Dlatego wydaje się być to przypadkowe. 
Nie jest przypadkowe w wymiarze, który tworzy tę równowagę. Dlatego 
stwierdziliśmy, że analogia mieści się w pewnych granicach. 

16.6 P Y T A J Ą C Y  A zatem to okno równoważące zapobiega zmniejszeniu 
pozytywnej polaryzacji Strażników poprzez całkowite wyeliminowanie 
kontaktu Oriona przez osłanianie. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. To jest częściowo poprawne. W efekcie równoważenie 
pozwala na równomierny napływ pozytywny i negatywny, równoważony 
przez zniekształcenia umysłu/ciała/ducha kompleksu społecznego. Tak 
więc w waszej określonej sferze planetarnej, mniej negatywna, jak byście to 
nazwali, informacja lub bodziec jest potrzebna niż pozytywna z powodu 
nieco negatywnej orientacji waszego zniekształcenia kompleksu 
społecznego. 

16.7 P Y T A J Ą C Y  W ten sposób całkowita wolna wola jest równoważona, tak aby 
jednostka miała równe szanse wyboru służby innym lub sobie. Czy to jest 
poprawne? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

16.8 P Y T A J Ą C Y  Uważam, że jest to odkrycie wielkiej wagi odnośnie Prawa 
Wolnej Woli. Dziękuję. 

Jest jeszcze malutkie pytanie, aby pokazać przykład tej zasady, ale gdyby 
Konfederacja wylądowała na Ziemi, zostaliby potraktowani jako bogowie, 
łamiąc Prawo Wolnej Woli i tym samym zmniejszając ich polaryzację w 
kierunku służby wszystkim. Zakładam, że to samo stanie się, jeśli wyląduje 
grupa Oriona. Jak wpłynęłoby to na ich polaryzację w kierunku służby 
sobie, gdyby byli w stanie wylądować i stali się znani jako bogowie? 

R A  Jestem Ra. W przypadku masowego lądowania grupy Oriona 
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polaryzacja byłaby silnie ukierunkowana na wzrost służby sobie, dokładnie 
odwrotnie do poprzedniej okazji, o której wspomniałeś. 

16.9 P Y T A J Ą C Y  Jeśli grupa Oriona byłaby w stanie wylądować, czy zwiększyłoby 
to ich polaryzację? To, do czego próbuję dotrzeć, to czy lepiej dla nich jest 
pracować za kulisami i pozyskiwać, powiedzmy, rekrutów z naszej planety, 
osobę na naszej planecie, która chce służyć sobie wyłącznie na własną rękę, 
używając swojej wolnej woli, czy też jest równie dobre dla grupy Oriona 
wylądować na naszej planecie i zademonstrować niezwykłe moce i pozyskać 
takich ludzi? 

R A  Jestem Ra. Pierwszy przykład jest, na dłuższą metę, jak powinniśmy to 
ująć, zdrowszy1 dla grupy Oriona, ponieważ nie narusza on Prawa Jedności 
przez lądowanie, a przez to wykonuje swoją pracę poprzez tych z tej planety.  

W drugiej sytuacji masowe lądowanie spowodowałoby utratę polaryzacji z 
powodu naruszenia wolnej woli planety. Byłby to jednak hazard. Gdyby 
wtedy planeta została podbita i stała się częścią Imperium, wolna wola 
zostałaby przywrócona. Jest to ograniczone w działaniu z powodu chęci 
grupy Oriona do postępu w kierunku Jednego Stwórcy. To pragnienie 
postępu powstrzymuje grupę przed łamaniem Prawa Pomieszania. 

16.10 P Y T A J Ą C Y  Wspomniałeś słowo „Imperium” w odniesieniu do grupy 
Oriona. Od jakiegoś czasu myślałem, że film Gwiezdne Wojny był w 
pewnym sensie alegorią tego, co się naprawdę dzieje. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Jest to poprawne w taki sam sposób, w jaki prosta opowieść 
dla dzieci jest alegorią zniekształcenia zrozumienia kompleksu 
fizycznego/filozoficznego/społecznego. 

16.11 P Y T A J Ą C Y  Czy są zbiory istot zorientowanych na służbę sobie, tak jak jest 
zbiór istot zorientowanych na służbę innym? 

R A  Jestem Ra. Są jedne zbiory. Ci, którzy są w stanie wejść do czwartej 
gęstości poprzez poziomy kompleksów wibracyjnych, mogą wybrać sposób 
dalszego poszukiwania Jednego Stwórcy. 

16.12 P Y T A J Ą C Y  Zatem, gdy wejdziemy w czwartą gęstość, to powiedzmy, nastąpi 
podział, a część osób, które wejdą w czwartą gęstość, pójdzie na planety lub 

                                                             
1 W tym kontekście zdrowszy może być zdefiniowany jako „sprzyjający zdrowiu lub 

dobrostanowi”. 
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miejsca, gdzie jest służba innym, a druga część pójdzie w miejsca, gdzie jest 
służba sobie. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

16.13 P Y T A J Ą C Y  A zatem, Konfederacja ustanowiła swoją kwarantannę, jak 
rozumiem, siedemdziesiąt pięć tysięcy lat temu. Czy grupa Oriona 
próbowała wcześniej skontaktować się z jakąkolwiek częścią tej planety? 
Czy też może oni... jak długo próbowali skontaktować się z tą planetą? 

R A  Jestem Ra. Około cztery pięć tysięcy [45 000] lat temu podjęto próbę. 
Była nieudana. Około dwa sześć zero zero, dwa tysiące sześćset [2600], lat 
temu grupa ta wysłała istotę kompleksu pamięci społecznej do tej sfery 
planetarnej. Wysiłek ten odniósł pewien sukces, ale jego wpływ na 
kontinuum przestrzeni/czasu był mniejszy. Od około dwa trzy zero zero, 
dwa tysiące trzysta [2300], lat temu, według waszej miary, ta grupa stale 
pracuje nad zbiorami tak jak Konfederacja.2 

16.14 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz nazwać istotę, którą tutaj przysłali... dwa tysiące 
sześćset lat temu?3 

R A  Jestem Ra. Ta istota jest nazywana przez wasze narody, Jahwe. 

16.15 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz mi podać pochodzenie Dziesięciu Przykazań? 

R A  Jestem Ra. Pochodzenie tych przykazań jest zgodne z prawem 
negatywnych istot, wpajających informację w pozytywnie zorientowane 
kompleksy umysłu/ciała/ducha. Informacje te podjęły próbę skopiowania 
lub zmałpowania pozytywnych cech zachowując jednocześnie cechy 
negatywne. 

16.16 P Y T A J Ą C Y  Czy zrobiła to grupa Oriona? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

16.17 P Y T A J Ą C Y  Jaki był ich cel? 

R A  Jestem Ra. Celem grupy Oriona, jak wspomniano wcześniej, jest podbój 

                                                             
2 Ra poprawił ostatnie dwie daty w sesji 17. Powinny być odpowiednio 3600 i 3300 lat 

temu. 
3 Prawidłowe ramy czasowe to 3600 lat. Zobacz oświadczenie Ra otwierające sesję 

17. 
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i zniewolenie. Odbywa się to poprzez znajdowanie i tworzenie elity oraz 
zmuszanie innych do służenia elicie za pomocą różnych środków, takich jak 
prawa, o których wspominasz, oraz inne nadane przez tę istotę. 

16.18 P Y T A J Ą C Y  Czy odbiorca praw, Dziesięciu Przykazań był zorientowany 
pozytywnie czy negatywnie? 

R A  Odbiorca był wyjątkowo pozytywny, dlatego uwzględnił niektóre z 
pseudopozytywnych cech otrzymanych informacji. Podobnie jak w 
przypadku nieudanych kontaktów, ta istota, kompleks wibracyjny Mojsze 
[Mojżesz], nie pozostała wiarygodnym wpływem na tych, którzy jako 
pierwsi usłyszeli filozofię Jedności, i ta istota została usunięta z poziomu 
wibracyjnego trzeciej gęstości w stanie osłabienia lub przygnębienia, 
utraciwszy to, co możesz nazwać honorem i wiarą, z jaką rozpoczął 
konceptualizację Prawa Jedności i wyzwolenie tych, którzy byli z jego 
plemion, jak nazywano ich w tamtym czasie/przestrzeni. 

16.19 P Y T A J Ą C Y  Jeśli ta istota była zorientowana pozytywnie, w jaki sposób grupa 
Oriona była w stanie się z nim skontaktować? 

R A  Jestem Ra. To było, powiedzmy, intensywne pole bitwy między siłami 
zorientowanymi pozytywnie, pochodzącymi z Konfederacji, a źródłami 
zorientowanymi negatywnie. Ten zwany Mojsze był podatny na wpływy i 
otrzymał Prawo Jedności w najprostszej formie. Jednakże informacje stały 
się negatywnie zorientowane z powodu presji jego ludu, by robić określone 
fizyczne rzeczy na planach trzeciej gęstości. To pozostawiło istotę otwartą 
na informacje i filozofię o charakterze służby sobie. 

16.20 P Y T A J Ą C Y  Byłoby mało prawdopodobne, aby istota w pełni świadoma 
istnienia Prawa Jedności, kiedykolwiek powiedziałaby: „Nie będziesz”. Czy 
to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

16.21 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz mi opowiedzieć o historii swojego kompleksu 
pamięci społecznej i o tym, jak stałeś się świadomy Prawa Jedności? 

R A  Jestem Ra. Ścieżka naszej nauki jest wyryta w chwili obecnej. Nie ma 
historii, jak rozumiemy waszą koncepcję. Wyobraź sobie krąg istnienia. 
Znamy alfę i omegę jako nieskończoną inteligencję. Krąg nigdy się nie 
kończy. Jest obecny. 

Gęstości, przez które przeszliśmy w różnych punktach okręgu, odpowiadają 
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charakterystyce cykli: 

Pierwszy, cykl świadomości. 

Drugi, cykl wzrostu. 

Trzeci, cykl samoświadomości. 

Czwarty, cykl miłości lub zrozumienia. 

Piąty, cykl światła lub mądrości. 

Szósty, cykl światło/miłość, miłość/światło lub jedność. 

Siódmy, cykl bramy. 

Ósmy, oktawa, która przechodzi w tajemnicę, której nie zgłębiliśmy. 

16.22 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję bardzo. W poprzednim materiale, zanim się z wami 
komunikowaliśmy, Konfederacja stwierdziła, że tak naprawdę nie ma 
przeszłości ani przyszłości - wszystko jest obecne. Czy to byłaby dobra 
analogia? 

R A  Jestem Ra. W trzeciej gęstości jest przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. 
W przeglądzie takim, jakim istota mogłaby mieć, usunięta z kontinuum 
przestrzeni/czasu, można zauważyć, że w cyklu dopełnienia istnieje tylko 
teraźniejszość. My sami staramy się nauczyć tego zrozumienia. Na 
siódmym poziomie, czy wymiarze, jeśli nasze pokorne wysiłki okażą się 
wystarczające, staniemy się jednością ze wszystkim, nie mając w ten sposób 
pamięci, tożsamości, przeszłości ani przyszłości, ale istniejąc we wszystkim. 

16.23 P Y T A J Ą C Y  Czy to oznacza, że miałbyś świadomość wszystkiego, co jest? 

R A  Jestem Ra. To jest częściowo poprawne. Rozumiemy, że nie byłaby to 
nasza świadomość, ale po prostu świadomość Stwórcy. W Stwórcy jest 
wszystko, co istnieje. Dlatego ta wiedza byłaby dostępna. 

16.24 P Y T A J Ą C Y  Zastanawiałem się, ile zamieszkałych planet znajduje się w naszej 
galaktyce i czy zgodnie z Prawem Jedności wszystkie osiągają wyższą 
gęstość, czy też istnieje inny sposób. Nie wydaje mi się, żeby istniał inny 
sposób na osiągnięcie wyższej gęstości. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Proszę powtórzyć zapytanie. 

16.25 P Y T A J Ą C Y  Ile zamieszkałych planet znajduje się w naszej galaktyce? 
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R A  Jestem Ra. Zakładamy, że w tym pytaniu zamierzasz uwzględnić 
wszystkie wymiary świadomości, czyli gęstości świadomości. W 
przybliżeniu jedna piąta wszystkich planetarnych bytów zawiera 
świadomość jednej lub więcej gęstości. Niektóre sfery planetarne są 
gościnne tylko dla pewnych gęstości. Na przykład wasza sfera planetarna 
jest w tym czasie przyjazna dla poziomów lub gęstości, jeden, dwa, trzy i 
cztery. 

16.26 P Y T A J Ą C Y  A zatem, mniej więcej na ilu planetach w tej galaktyce gwiazd, w 
której się znajdujemy, istnieje świadome życie, niezależnie od gęstości? 

R A  Jestem Ra. Około sześć siedem, zero zero zero, zero zero zero [67 000 
000]. 

16.27 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz mi powiedzieć, jaki procent z nich to trzecia, 
czwarta, piąta, szósta gęstość i tak dalej? Z grubsza, bardzo z grubsza. 

R A  Jestem Ra. Siedemnaście procent dla pierwszej gęstości, dwadzieścia 
procent dla drugiej gęstości, dwadzieścia siedem procent dla trzeciej 
gęstości, szesnaście procent dla czwartej gęstości, sześć procent dla piątej 
gęstości. Pozostałych informacji nie możemy ujawniać. Wolna wola waszej 
przyszłości nie pozwala na to. 

Wypowiemy się na temat jednej kwestii. Istnieje dość duży procent, około 
trzydziestu pięciu procent inteligentnych planet, które nie mieszczą się w 
percentylach. Te tajemnice należą do szóstej i siódmej gęstości i nie są 
dostępne do omówienia. 

16.28 P Y T A J Ą C Y  Zatem, te pierwsze pięć gęstości - czy wszystkie z nich rozwinęły 
się z trzeciej gęstości dzięki wiedzy i zastosowaniu Prawa Jedności? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

16.29 P Y T A J Ą C Y  Zatem jedynym sposobem wyjścia planety z sytuacji, w której się 
znajdujemy - lub jedynym sposobem dla populacji - jest uświadomienie 
sobie Prawa Jedności i rozpoczęcie jego praktyki. Czy to jest poprawne? 

R A  To jest poprawne. 

16.30 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz mi powiedzieć, jaki procent planet trzeciej, czwartej 
i piątej gęstości, o których tu wspomniałeś, jest spolaryzowanych 
negatywnie, spolaryzowanych w kierunku służenia sobie? 

R A  Jestem Ra. To nie jest pytanie, na które możemy odpowiedzieć, biorąc 
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pod uwagę Prawo Pomieszania. Możemy tylko powiedzieć, że negatywnie 
lub zorientowanych na służbę sobie sfer planetarnych jest znacznie mniej. 
Podanie dokładnych liczb nie byłoby właściwe. 

16.31 P Y T A J Ą C Y  Chciałbym dokonać analogii o tym, dlaczego mniej jest 
zorientowanych negatywnie i zapytać, czy analogia jest dobra. 

W pozytywnie zorientowanym społeczeństwie, w służbie innym, łatwo 
byłoby przesunąć duży głaz, prosząc wszystkich, aby pomogli go przenieść. 
W społeczeństwie zorientowanym na służbę sobie byłoby znacznie trudniej 
nakłonić wszystkich do pracy przy głazie dla dobra wszystkich; dlatego o 
wiele łatwiej jest załatwiać sprawy, tworząc zasadę służenia innym i wzrastać 
w pozytywnie zorientowanych społecznościach, niż w negatywnych. Czy to 
jest poprawne? [Niesłyszalne] 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

16.32 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję bardzo. Czy możesz mi powiedzieć, jak powstała 
Konfederacja Planet i dlaczego? 

R A  Jestem Ra. Pragnienie służenia zaczyna być - w wymiarze miłości lub 
zrozumienia - przytłaczającym celem kompleksu pamięci społecznej. Tak 
więc te percentyle istot planetarnych, plus około cztery procent więcej, tych 
o których tożsamości nie możemy mówić, znalazły się dawno, dawno temu 
w waszych czasach, szukając tego samego: służenia innym. 

Relacja między tymi istotami gdy posiedli zrozumienie innych istot, innych 
istot planetarnych, oraz innych koncepcji służby, polegała na dzieleniu się 
i kontynuowaniu razem tych powszechnie przyjmowanych celów służby. 
W ten sposób każdy z nich dobrowolnie umieścił dane z kompleksu 
pamięci społecznej w tym, co można uznać za centralny kompleks myślowy 
dostępny dla wszystkich. Stworzyło to następnie strukturę, dzięki której 
każda jednostka mogłaby pracować we własnej służbie, odwołując się do 
wszelkich innych ustaleń potrzebnych do ulepszenia służby. To jest 
przyczyna powstania i sposobu działania Konfederacji. 

16.33 P Y T A J Ą C Y  Przy tak dużej liczbie planet w tej galaktyce, zastanawiałem się, 
czy... mówisz, że istnieje około pięćset planet Konfederacji. Wydaje mi się, 
że jest to stosunkowo niewielki procent całkowitej liczby planet czwartej i 
piątej gęstości. Czy jest jakiś powód dla tego stosunkowo niewielkiego 
odsetka w tej Konfederacji? 
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R A  Jestem Ra. Jest wiele Konfederacji. Ta Konfederacja, współpracuje z 
planetarnymi sferami siedmiu waszych galaktyk i jest odpowiedzialna za 
wezwania z gęstości tych galaktyk. 

16.34 P Y T A J Ą C Y  Czy zdefiniowałbyś słowo galaktyka tak, jak go właśnie użyłeś? 

R A  Używamy tego terminu w tym sensie, jak w przypadku systemów 
gwiezdnych. 

16.35 P Y T A J Ą C Y  Jestem trochę zdezorientowany, ile planet w sumie obsługuje 
zatem Konfederacja, w której jesteś? 

R A  Jestem Ra. Widzę zamieszanie. Mamy trudności z waszym językiem. 

Termin galaktyka musi zostać podzielony. Nazywamy galaktykę 
kompleksem wibracyjnym, który jest lokalny. Zatem wasze słońce jest tym, 
co nazwalibyśmy centrum galaktyki. Widzimy, że masz inne znaczenie tego 
terminu. 

16.36 P Y T A J Ą C Y  Tak. W naszej nauce termin galaktyka odnosi się do 
soczewkowatego układu gwiazd, który zawiera miliony gwiazd, a to miało 
miejsce wcześniej w naszej komunikacji, ten obszar zamieszania. Cieszę się, 
że udało mi się to wyjaśnić. 

Używając terminu galaktyka w sensie, który właśnie wam podałem, 
odnoszącego się do soczewkowego układu gwiazd, który zawiera miliony 
gwiazd, czy wiecie o ewolucji w innych galaktykach poza tą? 

R A  Jestem Ra. Jesteśmy świadomi życia w nieskończonej ilości. Masz rację 
w tym założeniu. 

16.37 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz mi powiedzieć, czy rozwój życia w innych 
galaktykach jest podobny do postępu w tej? 

R A  Jestem Ra. Progresja jest nieco zbliżona do tego samego, 
asymptotycznie4 zbliża się do zgodności w nieskończoności. Swobodny 
wybór tego, co nazywacie układami galaktycznymi, powoduje zmiany o 
bardzo małej naturze od jednej z waszych galaktyk do drugiej. 

16.38 P Y T A J Ą C Y  I wtedy Prawo Jedności jest naprawdę uniwersalne w tworzeniu 
postępu w kierunku ósmej gęstości, czyli oktawy, we wszystkich 

                                                             
4 W tym kontekście asymptotycznie można zdefiniować jako „nieskończenie 

zbliżające się do danej wartości”. 
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galaktykach. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. Istnieją nieskończone formy, nieskończone 
zrozumienia, ale postęp jest jeden. 

16.39 P Y T A J Ą C Y  Zakładam, że nie jest konieczne, aby jednostka rozumiała Prawo 
Jedności, aby przejść z trzeciej do czwartej gęstości. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Jest absolutnie konieczne, aby istota świadomie zdała sobie 
sprawę, że nie rozumie, aby można ją było zebrać. Zrozumienie nie należy 
do tej gęstości. 

16.40 P Y T A J Ą C Y  To jest bardzo ważny punkt. Użyłem złego słowa. Chodziło mi 
o to, że wierzę, iż nie jest konieczne, aby istota była świadoma Prawa 
Jedności, aby przejść z trzeciej do czwartej gęstości. 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

16.41 P Y T A J Ą C Y  W jakim punkcie gęstości jest konieczne, aby istota była 
świadoma Prawa Jedności, aby się rozwijać? 

R A  Jestem Ra. Zbiory w piątej gęstości są tymi, których wibracyjne 
zniekształcenia świadomie akceptują zaszczyt/obowiązek Prawa Jedności. 
Ta odpowiedzialność/zaszczyt jest podstawą tej wibracji. 

16.42 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz mi powiedzieć trochę więcej na temat tej koncepcji 
zaszczytu/odpowiedzialności? 

R A  Jestem Ra. Każda odpowiedzialność to zaszczyt; każdy zaszczyt, 
odpowiedzialnością. 

16.43 P Y T A J Ą C Y  Chcę zadać raczej wątpliwe pytanie. Mogę tego nie umieścić w 
książce. Zastanawiałem się, czy okaleczenia bydła, których obecnie 
doświadczamy w całym kraju i gdzie indziej, mogą zostać przez Ciebie 
wyjaśnione. 

R A  Jestem Ra. Większa część waszych tak zwanych okaleczeń ma miejsce 
zgodnie ze sposobem [życia] waszych istot drugiej gęstości, które żywią się 
padliną. Część z tych tak zwanych okaleczeń to te, które można nazwać 
typem wielowymiarowym: konstrukty form myślowych wykorzystujące 
różne części, aby żyć i być w trzeciej gęstości. 

16.44 P Y T A J Ą C Y  Skąd się biorą te formy myślowe? 
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R A  Jestem Ra. To jest bardzo niejednoznaczne pytanie. Postaramy się 
jednak odpowiedzieć. Po pierwsze, pochodzą od Stwórcy. Po drugie, 
pochodzą one z tego, co możesz nazwać myślą niższego astralnego planu 
wewnętrznego. Po trzecie, w kompleksie konstruktu wizualizacji znajdują 
się one częściowo pod skorupą waszej planety. 

16.45 P Y T A J Ą C Y  Czy są one jakiejś jednej konkretnej formy? 

R A  Jestem Ra. Te istoty mogą przybierać dowolną formę myślową związaną 
z uczuciem strachu lub przerażenia. 

16.46 P Y T A J Ą C Y  Czy te formy myślowe są w stanie atakować tylko bydło, czy też 
mogą atakować ludzi? 

R A  Jestem Ra. Te formy myślowe nie mogą atakować istot trzeciej gęstości. 

16.47 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Czy możesz mi opowiedzieć o srebrnych pyłkach, 
które czasami znajdowaliśmy na naszych twarzach lub gdzie indziej? 

R A  Jestem Ra. Te, o których mówisz, są materializacją subiektywnie 
zorientowanego drogowskazu wskazującego jednemu kompleksowi 
umysłu/ciała/ducha, a nie innemu, znaczenie o charakterze subiektywnym. 

16.48 P Y T A J Ą C Y  Kto tworzy srebrne pyłki? Czy są prawdziwe? 

R A  Jestem Ra. Wyobraź sobie, jeśli chcesz, rosnący potencjał uczenia 
się/nauczania. W pewnym momencie zostanie podany znak wskazujący na 
stosowność lub znaczenie tej nauki/nauczania. Sama istota we współpracy 
z wewnętrznymi płaszczyznami tworzy dowolny drogowskaz, który jest dla 
niej najbardziej zrozumiały lub zauważalny. 

16.49 P Y T A J Ą C Y  Mówisz, że my sami je tworzymy? 

R A  Jestem Ra. Istoty świadomie ich nie tworzą. Tworzą je korzenie 
kompleksu umysłu, który dotknął w zrozumieniu, inteligentnej 
nieskończoności. 

16.50 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Czy możesz podać krótki opis warunków w czwartej 
gęstości? 

R A  Jestem Ra. Prosimy was o rozważenie, kiedy mówimy, że nie ma słów 
by pozytywnie opisać czwartą gęstość. Możemy tylko wyjaśnić, czym nie 
jest i w przybliżeniu, czym jest. Poza czwartą gęstością nasza zdolność staje 
się coraz bardziej ograniczona, aż zabraknie nam słów. 
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To, czym nie jest czwarta gęstość: nie jest słowami, chyba że z wyboru. Nie 
jest ciężkim pojazdem chemicznym do wykonywania czynności kompleksu 
ciała. Nie jest dysharmonią wewnątrz siebie. Nie jest dysharmonią między 
ludźmi. Nie mieści się w granicach możliwości spowodowania 
jakiejkolwiek dysharmonii. 

Przybliżenia pozytywnych stwierdzeń: jest to płaszczyzna typu dwunożnego 
pojazdu, który jest znacznie gęstszy i bardziej tętni życiem. Jest to 
płaszczyzna, na której jest się świadomym myśli innych jaźni. Jest to 
płaszczyzna, na której jest się świadomym wibracji innych jaźni. Jest to 
płaszczyzna współczucia i zrozumienia smutków trzeciej gęstości. To 
płaszczyzna dążąca do mądrości lub światła. Jest to płaszczyzna, w której 
wyraźne są indywidualne różnice, chociaż automatycznie harmonizowane 
z konsensusem grupowym. 

16.51 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś zdefiniować słowo gęstość, w taki sposób w jaki go 
używaliśmy, aby dać nam nieco lepsze pojęcie o koncepcie tego terminu, 
kiedy jest przez ciebie używany? 

R A  Jestem Ra. Termin gęstość jest, jak byście to nazwali, terminem 
matematycznym. Najbliższą analogią jest muzyka, gdzie po siedmiu nutach 
na twojej zachodniej skali, jeśli wolisz, ósma nuta rozpoczyna nową oktawę. 
W waszej wielkiej oktawie istnienia, którą z wami dzielimy, jest siedem 
oktaw czyli gęstości. W każdej gęstości jest siedem sub-gęstości. W każdej 
sub-gęstości siedem sub-sub-gęstości i tak dalej w nieskończoność. 

16.52 P Y T A J Ą C Y  Zauważyłem, że wykorzystany przez nas czas to nieco ponad 
godzinę. Wolałbym kontynuować, ale w tym momencie chcę zapytać o stan 
tego instrumentu. 

R A  Jestem Ra. Ten instrument jest w równowadze. Jeśli chcesz, można 
kontynuować. 

16.53 P Y T A J Ą C Y  W porządku. Kontynuując to, o czym właśnie rozmawialiśmy, 
mianowicie gęstości: rozumiem więc, że każda gęstość ma siedem sub-
gęstości, które znowu mają siedem sub-gęstości, które znowu mają siedem 
sub-gęstości. To rozszerza się w niezwykle szybkim tempie, gdy rzeczy są 
zwiększane do siódmej potęgi. Czy to oznacza, że na jakimkolwiek 
poziomie gęstości dzieje się wszystko co możesz sobie pomyśleć? I dzieje się 
wiele rzeczy, o których nigdy nie myślałeś... czy istnieją... wszystko się 
dzieje... to jest zagmatwane... 



150 KONTAKT Z RA: NAUCZANIE PRAWA JEDNOŚCI 

R A  Jestem Ra. Z Twojego pomieszania wybieramy koncepcję, z którą się 
zmagasz, czyli nieskończone możliwości. Każdy kompleks 
możliwości/prawdopodobieństwa można uznać za istniejący. 

16.54 P Y T A J Ą C Y  Czy to, co robimy, kiedy myślimy o możliwościach, które mogą 
się wydarzyć - powiedzmy fantazje - stają się realne w tych gęstościach? 

R A  Jestem Ra. To zależy od natury fantazji. To jest obszerny temat. Być 
może najprostszą rzeczą, jaką możemy powiedzieć, jest to, że jeśli fantazje, 
jak je nazywacie, to takie, które przyciągają do jaźni, staje się to 
rzeczywistością dla jaźni. Jeśli jest to ogólne marzenie kontemplacyjne, 
może to wkroczyć w nieskończoność kompleksów 
możliwości/prawdopodobieństwa i wystąpić gdzie indziej, nie mając 
żadnego szczególnego przywiązania do pól energetycznych twórcy. 

16.55 P Y T A J Ą C Y  Aby to trochę wyjaśnić, gdybym mocno marzył o budowie 
statku, czy zdarzy się to w jednej z tych innych gęstości? 

R A  Jestem Ra. Tak by się stało, mogłoby się wydarzyć lub się wydarzy. 

16.56 P Y T A J Ą C Y  A jeśli, powiedzmy, istota marzy o walce, powiedzmy, z inną 
istotą, czy to się stanie? 

R A  Jestem Ra. W tym przypadku fantazja istoty dotyczy jaźni oraz innej 
jaźni; to wiąże formę myślową z kompleksem 
możliwości/prawdopodobieństwa związanym z jaźnią, która jest twórcą tej 
formy myślowej. To z kolei zwiększyłoby możliwość/prawdopodobieństwo 
doprowadzenia tego do wystąpienia w trzeciej gęstości. 

16.57 P Y T A J Ą C Y  Czy grupa Oriona używa tej zasady do tworzenia warunków 
dostosowanych do ich celów? 

R A  Jestem Ra. Odpowiemy bardziej szczegółowo niż zadane pytanie. Grupa 
Oriona wykorzystuje sny na jawie o wrogiej lub innej negatywnej 
wibracyjnej naturze, aby zasilić lub wzmocnić te formy myślowe. 

16.58 P Y T A J Ą C Y  Czy kiedykolwiek używają, powiedzmy, gratyfikacji ciała 
fizycznego, aby wzmocnić takie marzenia na jawie? 

R A  Jestem Ra. Są w stanie to zrobić tylko wtedy, gdy po stronie 
odbierającego kompleksu umysłu/ciała/ducha istnieje silna zdolność 
postrzegania form myślowych. Można to nazwać niezwykłą cechą, ale 
rzeczywiście była to metoda stosowana przez istoty Oriona. 
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16.59 P Y T A J Ą C Y  Wielu wędrowców przybywających na tę planetę teraz i w 
niedalekiej przeszłości - czy podlegają myślom Oriona? 

R A  Jestem Ra. Jak powiedzieliśmy wcześniej, wędrowcy stają się całkowicie 
istotami trzeciej gęstości w kompleksie umysłu/ciała. Szansa na taki wpływ 
jest tak samo duża dla istoty wędrowca, jak dla kompleksu 
umysłu/ciała/ducha tej sfery planetarnej. Jedyna różnica występuje w 
kompleksie duchowym, który, jeśli chce, ma zbroję światła, co pozwala mu 
wyraźniej rozpoznać to, co nie jest takie, czego właściwie pożądałby 
kompleks umysłu/ciała/ducha. To nic więcej jak uprzedzenie i nie można 
go nazwać zrozumieniem. 

Ponadto wędrowiec jest w swoim własnym kompleksie 
umysłu/ciała/ducha, mniej zniekształcony w kierunku, powiedzmy, 
przebiegłości pozytywnych/negatywnych dezorientacji trzeciej gęstości. 
Dlatego często nie rozpoznaje tak łatwo, jak bardziej negatywna jednostka, 
negatywnej natury myśli lub istoty. 

16.60 P Y T A J Ą C Y  Czy zatem wędrowcy, gdy inkarnują się tutaj, byliby, 
powiedzmy, priorytetowymi celami grupy Oriona? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

16.61 P Y T A J Ą C Y  A jeśli wędrowiec zostałby skutecznie naruszony przez grupę 
Oriona, co by się stało z tym wędrowcem podczas zbiorów? 

R A  Jestem Ra. Gdyby istota wędrowca wykazała poprzez działanie 
negatywną orientację w stosunku do innych jaźni, byłaby, jak 
powiedzieliśmy wcześniej, złapana w wibrację planetarną i po zebraniu 
prawdopodobnie powtórzyłaby ponownie główny cykl trzeciej gęstości jako 
istota planetarna. To będzie ostatnie pełne pytanie tej sesji. 

Czy jest jakieś krótkie pytanie, na które możemy odpowiedzieć przed 
zamknięciem sesji? 

16.62 P Y T A J Ą C Y  Tylko takie, czy instrument może czuć się bardziej komfortowo? 

R A  Jestem Ra. Ten instrument czuje się tak komfortowo, jak to tylko 
możliwe, biorąc pod uwagę zniekształcenia słabości jego kompleksu ciała. 
Jesteście sumienni. 

Jestem Ra. Zostawiam was w miłości i świetle Jednego Nieskończonego 
Stwórcy. Idźcie więc naprzód, radując się mocą i pokojem Jednego 
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Stwórcy. Adonai. 



 

SESJA 17. 
3 LUTEGO 1981  

17.0 R A  Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle Nieskończonego 
Stwórcy. 

Zanim zaczniemy odpowiadać, poprawimy błąd, który odkryliśmy w 
przekazywaniu wam naszych informacji. Mamy trudności z radzeniem 
sobie z waszym czasem/przestrzenią. Mogą znowu wystąpić błędy tego 
typu. Nie krępuj się nas zapytać, czy możemy przeliczyć czas/przestrzeń w 
waszej mierze. 

Błąd, który odkryliśmy, dotyczy jednego przybycia zarówno grupy Oriona 
do waszej planetarnej sfery wpływów jak i odpowiadającego temu 
przybyciu emisariuszy Konfederacji. Podaliśmy daty dwa sześć zero zero 
[2600] lat dla przybycia Oriona, dwa trzy zero zero [2300] dla przybycia 
Konfederacji. To jest niepoprawne. Przeliczenie wskazuje na liczby trzy 
sześć zero zero [3,600] dla przybycia Oriona, trzy trzy zero zero [3,300] dla 
przybycia Konfederacji.1 

Komunikujemy się teraz. 

17.1 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję bardzo. Chciałbym powtórzyć... uważam to za zaszczyt, 
wielki zaszczyt, a także przywilej, jako mój [niesłyszalne]. I chciałbym 
powtórzyć, że moje pytania mogą czasami trochę być nie na temat, 
ponieważ kontynuuję coś, nad czym już zacząłem pracować, nad 
zastosowaniami Prawa Jedności, aby lepiej zrozumieć przede wszystkim 
zasadę wolnej woli oraz dalsze zniekształcenia, które odkrywamy. 

Właśnie otrzymałem trzy pytania podczas medytacji. Zadam je najpierw, 
zanim przejdziemy dalej. 

Po pierwsze, jesteśmy teraz w czwartej gęstości. Czy efekty czwartej gęstości 
nasilą się w ciągu następnych trzydziestu lat? Czy zobaczymy więcej zmian 
w naszym środowisku i nasz wpływ na nasze środowisko? 

R A  Jestem Ra. Czwarta gęstość to spektrum wibracyjne. Wasze kontinuum 
czasu/przestrzeni wprawiło w ruch spiralny waszą sferę planetarną i waszą 
jakbyśmy to nazwali galaktykę, którą nazywacie gwiazdą, w tę wibrację. To 

                                                             
1 Do 14.18, 14.25 i 16.13–14 dodano przypisy wskazujące prawidłowe ramy czasowe. 
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spowoduje, że sfera planetarna sama w sobie elektromagnetycznie 
wyreguluje swoje wiry odbioru napływów sił kosmicznych wyrażających się 
jako sieci wibracyjne, tak że Ziemia zostanie w ten sposób namagnesowana 
czwartą gęstością, jakby można to nazwać. 

Będzie to miało miejsce z pewnymi niedogodnościami, jak powiedzieliśmy 
wcześniej, ze względu na energie form myślowych waszych narodów, które 
zakłócają uporządkowane konstrukcje wzorców energetycznych wewnątrz 
waszych ziemskich spirali energii, co zwiększa entropię i bezużyteczne 
ciepło. Spowoduje to, że wasza sfera planetarna będzie miała pewne 
pęknięcia w swojej zewnętrznej powłoce, podczas gdy zostanie 
odpowiednio namagnesowana dla czwartej gęstości. To jest to 
dostosowanie planetarne. 

Zauważysz gwałtowny wzrost liczby ludzi, jak nazywacie kompleksy 
umysłu/ciała/ducha, których potencjały wibracyjne obejmują potencjały 
zniekształceń czwartej wibracji. Tak więc, powiedzmy, będzie się 
wydawało, że jest to nowa rasa. To są ci, którzy inkarnują dla pracy w 
czwartej gęstości. 

Nastąpi również gwałtowny wzrost w krótkim okresie negatywnie 
zorientowanych lub spolaryzowanych kompleksów umysłu/ciała/ducha i 
kompleksów społecznych z powodu polaryzujących warunków ostrego 
rozgraniczenia między cechami czwartej gęstości a orientacją na służbę 
sobie w trzeciej gęstości. 

Ci, którzy pozostaną w czwartej gęstości na tej płaszczyźnie, będą mieli tak 
zwaną pozytywną orientację. Wielu przyjdzie skądś indziej, ponieważ 
wydaje się, że przy wszystkich najlepszych wysiłkach Konfederacji, które 
także obejmują te z wewnętrznych planów waszych ludzi, wewnętrzne 
cywilizacje i te z innych wymiarów, zbiory będą nadal znacznie mniejsze 
niż te, które ta sfera planetarna jest w stanie wygodnie wspierać w służbie. 

17.2 P Y T A J Ą C Y  Czy w tych ostatnich dniach można pomóc istocie osiągnąć 
poziom czwartej gęstości? 

R A  Jestem Ra. Nie można bezpośrednio pomóc innej istocie. Możliwe jest 
jedynie udostępnienie katalizatora w jakiejkolwiek formie, z których 
najważniejszym jest promieniowanie uświadomienia sobie jedności ze 
Stwórcą z pozycji jaźni, mniej ważne są informacje, którymi się z wami 
dzielimy. 
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My sami nie odczuwamy potrzeby szerokiego rozpowszechniania tych 
informacji. Wystarczy, że udostępniliśmy go trzem, czterem lub pięciu. Jest 
to niezwykle obfita nagroda, ponieważ jeśli jeden z nich uzyska zrozumienie 
czwartej gęstości dzięki temu katalizatorowi to wtedy wypełnimy Prawo 
Jedności w zniekształceniu służby. 

Zachęcamy do beznamiętnej próby dzielenia się informacjami bez troski o 
liczby lub szybki wzrost pośród innych. To, że próbujesz udostępnić te 
informacje, jest z twojego punktu widzenia służbą. Próba, jeśli dotrze do 
jednego, dociera do wszystkich. 

Nie możemy zaoferować drogi na skróty do oświecenia. Oświecenie jest 
chwilą, jest otwarciem na inteligentną nieskończoność. Może to być 
dokonane tylko przez tą jaźń, dla tej jaźni. Inna jaźń nie może 
nauczać/uczyć się oświecenia, a jedynie nauczać/uczyć się informacji, 
inspiracji lub dzielić się miłością, tajemnicą, nieznanym, co sprawia, że 
druga jaźń wyciąga rękę i rozpoczyna proces poszukiwania, który kończy 
się w danej chwili. Ale kto może wiedzieć, kiedy istota otworzy bramę do 
teraźniejszości? 

17.3 P Y T A J Ą C Y  Podczas medytacji kilka dni temu miałem wrażenie pytania o 
krater w Rosji. Myślę, że to było w Tanguzce. Czy możesz mi powiedzieć, 
co spowodowało ten krater? 

R A  Jestem Ra. Zniszczenie reaktora jądrowego spowodowało ten krater. 

17.4 P Y T A J Ą C Y  Czyjego reaktora? 

R A  Jestem Ra. To było coś, co można nazwać „dronem” wysłanym przez 
Konfederację, który uległ awarii. Został przeniesiony w miejsce, gdzie jego 
zniszczenie nie spowodowałoby naruszenia woli kompleksów 
umysłu/ciała/ducha. Następnie został zdetonowany. 

17.5 P Y T A J Ą C Y  Jaki był cel jego przybycia tutaj? 

R A  To był dron przeznaczony do nasłuchiwania różnych sygnałów waszych 
ludzi. Rozpoczynaliście wtedy pracę w bardziej technicznej sferze. Byliśmy 
zainteresowani określeniem zakresu i szybkości waszych postępów. Ten 
dron był napędzany prostym silnikiem jądrowym, jak byście to nazwali. 
Nie był to typ, który teraz znacie, ale był bardzo mały. Jednakże ma taki 
sam destrukcyjny wpływ na struktury molekularne trzeciej gęstości. W 
związku z tym, ponieważ działał nieprawidłowo, uznaliśmy, że najlepiej 
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będzie wybrać miejsce na jego zniszczenie niż próbować go odzyskać, 
ponieważ możliwości/prawdopodobieństwa tego manewru wyglądały na 
bardzo, bardzo znikome. 

17.6 P Y T A J Ą C Y  Czy groziło to zarówno wybuchem, jak i promieniowaniem? 

R A  Jestem Ra. Jak wiesz, w tym konkretnym urządzeniu jest bardzo mało 
promieniowania. Jest promieniowanie, które jest zlokalizowane, ale 
lokalizacja jest taka, że nie dryfuje wraz z wiatrem, tak jak emisja waszej 
nieco prymitywnej broni. 

17.7 P Y T A J Ą C Y  Wydaje mi się, że analiza drzew na tym terenie wykazała niski 
poziom promieniowania. Czy to jest przyczyną tak niskiego poziomu 
promieniowania na drzewach? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. Ilość promieniowania jest bardzo zlokalizowana. 
Niemniej jednak uwalniana energia jest wystarczająco silna, aby 
powodować trudności. 

17.8 P Y T A J Ą C Y  Czy zatem Konfederacja była odpowiedzialna za uzyskanie 
energii jądrowej przez Ziemię? 

R A  Jestem Ra. Jest to punkt, w którym nie można ocenić, co jest przyczyną. 
Podstawowym równaniem poprzedzającym tę pracę było równanie 
wykonane przez wędrowca oddanego służbie tej planecie. To, że dzieło to 
stało się podstawą dla narzędzi zniszczenia, nie było zamierzone i nie zostało 
dane w tym celu. 

17.9 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz mi powiedzieć, kim był ten wędrowiec, który został 
przeprowadzony przez to równanie? 

R A  Jestem Ra. Ta informacja wydaje się nieszkodliwa, ponieważ ta istota 
nie należy już do waszej trzeciej gęstości planetarnej. Ta istota została 
nazwana, kompleksem wibracyjnym dźwięku, Albert. 

17.10 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Czy możesz mi powiedzieć, kto przed inkarnacją w tej 
gęstości był znany jako Jezus z Nazaretu? 

R A  Jestem Ra. Mam trudność z tym pytaniem w jaki sposób zostało 
sformułowane. Czy możesz znaleźć inną formę dla tego zapytania? 

17.11 P Y T A J Ą C Y  Tak. Chciałem powiedzieć, czy możesz mi powiedzieć, czy Jezus 
z Nazaretu pochodził z Konfederacji przed wcieleniem tutaj? 
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R A  Jestem Ra. Ten znany wam jako Jezus z Nazaretu nie miał imienia. 
Istota ta należała do piątej2 gęstości najwyższego poziomu tej suboktawy. 
Ta istota pragnęła przybyć na tę sferę planetarną, aby dzielić się wibracją 
miłości w możliwie najczystszy sposób. Tym samym istota ta otrzymała 
pozwolenie na wykonanie tej misji. Istota ta była wówczas wędrowcem bez 
imienia, pochodząca z Konfederacji, z piątej gęstości, reprezentującej 
rozumienie wibracji zrozumienia lub miłości piątej gęstości. 

17.12 P Y T A J Ą C Y  Czy powiedziałeś, że piąta wibracja to wibracja miłości? Piąta 
gęstość była gęstością miłości? 

R A  Jestem Ra. Popełniłem błąd. Istota czwartej gęstości jest tym, co 
zamierzaliśmy powiedzieć, najwyższym poziomem czwartej gęstości 
przechodzącym do piątej. Ta istota mogła przejść do piątej, ale zamiast tego 
zdecydowała się powrócić do trzeciej w tej konkretnej misji. Ta istota była 
z najwyższej suboktawy wibracji miłości. To jest czwarta gęstość. 

17.13 P Y T A J Ą C Y  Kiedy komunikuję się z tobą jako Ra, czy jesteś czasami 
zindywidualizowaną istotą, czy też mówię do całego kompleksu? 

R A  Jestem Ra. Rozmawiasz z Ra. Nie ma oddzielenia. Nazwałbyś to 
kompleksem pamięci społecznej, wskazując w ten sposób na wielość. W 
naszym rozumieniu mówisz do zindywidualizowanej części świadomości. 

17.14 P Y T A J Ą C Y  Czy zawsze mówię do tej samej zindywidualizowanej części 
świadomości na każdej z sesji? 

R A  Jestem Ra. Rozmawiasz z tą samą istotą za pośrednictwem kanału lub 
instrumentu. Ten instrument ma czasami mniej energii życiowej. Czasami 
utrudnia to nasze postępowanie. Jednakże ten instrument wykazuje dużą 
wierność zadaniu i oddaje wszystko co ma na rzecz tego zadania. Dlatego 
możemy kontynuować, nawet gdy energia jest niska. Dlatego zwykle 
mówimy o zakończeniu sesji ze względu na nasze oszacowanie poziomów 
energii witalnej instrumentu. 

17.15 P Y T A J Ą C Y  Chciałbym wyjaśnić sprawę, teraz gdy jestem pewny. Ludzie na 
tej planecie, wyznający jakąkolwiek religię lub nie wyznający żadnej religii, 
albo nie mający intelektualnej wiedzy o Prawie Jedności lub w ogóle 
czegokolwiek, nadal mogą być zebrani do czwartej gęstości, jeśli mają tę 

                                                             
2 Tu powinno być do czwartej. Ra poprawia błąd w następnej odpowiedzi. 
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wibrację. Czy to nie jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. Jednakże niewielu znajdziesz nadających się do 
zbioru, których blask nie powoduje, że inni są świadomi tego, co możesz 
nazwać, ich duchowością, cechą zniekształcenia kompleksu 
umysłu/ciała/ducha. Tak więc nie jest szczególnie prawdopodobne, że 
istota byłaby całkowicie nieznana jego bezpośrednim znajomym jako 
niezwykle promienna osobowość, nawet gdyby ta osoba nie została 
wciągnięta w żadne z wypaczeń waszych tak zwanych systemów religijnych. 

17.16 P Y T A J Ą C Y  Czy podczas inkarnacji Jezusa z Nazaretu grupa Oriona usiłowała 
go w jakiś sposób zdyskredytować? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

17.17 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz mi powiedzieć, co zrobiła grupa Oriona, aby 
spróbować spowodować jego upadek? 

R A  Jestem Ra. Możemy ogólnie opisać, co się wydarzyło. Technika polegała 
na budowaniu na innych negatywnie zorientowanych informacjach. Ta 
informacja została przekazana przez tego, którego wasze narody nazywały 
Jahwe. Ta informacja zawierała wiele nakazów dotyczących zachowania i 
obiecywała władzę w trzeciej gęstości. Te dwa rodzaje zniekształceń 
wywarły wrażenie na tych, którzy już byli zorientowani na myślenie w tych 
formach myślowych. 

To ostatecznie doprowadziło do wielu wyzwań dla istoty znanej jako Jezus. 
W końcu doprowadziło to do tego, kompleksu wibracyjnego dźwięku 
Judasz, jak nazywacie tę istotę, który wierzył, że robi właściwą rzecz, 
sprowadzając lub narzucając temu, którego nazywacie Jezusem, 
konieczność wprowadzenia zniekształcenia władzy na planecie trzeciej 
gęstości przez panowanie nad innymi w trzeciej gęstości. 

Ta istota, Judasz, czuła, że gdyby została zapędzona w róg, istota, którą 
nazywasz Jezusem, byłaby w stanie dostrzec mądrość w użyciu mocy 
inteligentnej nieskończoności, aby rządzić innymi. Ten, którego nazywasz 
Judaszem, mylił się w ocenie reakcji istoty, Jezusa, którego 
nauczanie/uczenie się nie było zorientowane na to zniekształcenie. 
Spowodowało to zniszczenie kompleksu cielesnego osoby znanej wam jako 
Jezus. 

17.18 P Y T A J Ą C Y  Zatem, jeśli istota Jezus należała do czwartej gęstości, a dziś na 
planecie są wędrowcy, którzy przybyli z piątej i szóstej gęstości, co takiego 
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uczynił Jezus, dzięki czemu był tak dobrym uzdrowicielem i czy te istoty z 
piątej i szóstej gęstości mogą dzisiaj robić to samo? 

R A  Jestem Ra. Ci, którzy leczą, mogą mieć dowolną gęstość, która ma 
świadomość ducha. Obejmuje to trzecią, czwartą, piątą, szóstą i siódmą. 
Trzecia gęstość może być tą, w której następuje uzdrowienie tak samo jak 
w innych. Jest jednak więcej iluzorycznych materiałów do zrozumienia, 
zrównoważenia, zaakceptowania i pójścia naprzód. 

Brama do inteligentnej nieskończoności może zostać otwarta tylko wtedy, 
gdy zrozumienie napływu inteligentnej energii zostanie otwarte dla 
uzdrowiciela. Są to tak zwane Prawa Naturalne twojego lokalnego 
kontinuum przestrzeni/czasu i jego sieci źródeł elektromagnetycznych lub 
węzłów napływającej energii. 

Poznaj więc najpierw umysł i ciało. Następnie, gdy duch jest zintegrowany 
i zsyntetyzowany, są one zharmonizowane w kompleks 
umysłu/ciała/ducha, który może poruszać się między wymiarami i który 
może otworzyć bramę do inteligentnej nieskończoności, w ten sposób 
uzdrawiając siebie światłem i dzieląc się tym światłem z innymi. 

Prawdziwe uzdrowienie jest po prostu blaskiem jaźni wytwarzającym 
środowisko, w którym może wystąpić katalizator, który inicjuje 
rozpoznanie siebie przez siebie, samoleczących właściwości jaźni. 

17.19 P Y T A J Ą C Y  Jak Jezus się tego nauczył podczas swojego wcielenia? 

R A  Jestem Ra. Ta istota nauczyła się tej zdolności poprzez naturalny sposób 
przypominania sobie w bardzo młodym wieku. Niestety, ta istota po raz 
pierwszy odkryła swoją zdolność przenikania inteligentnej 
nieskończoności, stając się zniekształceniem, które nazywacie „złością” na 
towarzysza zabaw. Istota ta została dotknięta przez istotę, znaną wam jako 
Jezus, i została śmiertelnie zraniona. 

W ten sposób ten znany jako Jezus uświadomił sobie, że tkwi w nim 
straszliwy potencjał. Ta istota zdecydowała się odkryć, jak wykorzystać tę 
energię dla dobra, a nie dla negatywu. Ta istota była wyjątkowo pozytywnie 
spolaryzowana i pamiętała więcej niż większość wędrowców. 

17.20 P Y T A J Ą C Y  Jak to agresywne działanie przeciwko towarzyszowi zabaw 
wpłynęło na Jezusa w jego duchowym wzroście? Gdzie poszedł po swojej 
fizycznej śmierci? 
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R A  Jestem Ra. Istota, którą nazywasz Jezusem, została pobudzona przez to 
doświadczenie i rozpoczęła poszukiwanie i badanie trwające całe życie. Na 
początku istota ta uczyła się dniami i nocami w swoich własnych 
konstruktach religijnych, które nazywacie judaizmem i w bardzo młodym 
wieku nauczyła się być rabinem, jak nazywacie nauczających/uczących się 
tego konkretnego rytmu lub zniekształcenia rozumienia. 

W wieku około trzynastu i pół lat, istota ta opuściła miejsce zamieszkania 
swojej ziemskiej rodziny, jak byście to nazwali, i udawała się w wiele innych 
miejsc w poszukiwaniu dalszych informacji. Było to sporadyczne aż istota 
osiągnęła wiek około dwudziestu pięciu lat, kiedy to wróciła do swojego 
rodzinnego domu, gdzie nauczyła się i praktykowała sztukę swojego 
ziemskiego ojca. 

Kiedy istota była w stanie zintegrować lub zsyntetyzować wszystkie 
doświadczenia, zaczęła mówić do innych jaźni i nauczać/uczyć się tego, co 
uważała w poprzednich latach za wartościowe. 

Istota została uwolniona karmicznie ze zniszczenia innej jaźni, kiedy to była 
w ostatniej części swojego życia i przemówiła z tego, co nazwałbyś krzyżem, 
mówiąc: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią”. W przebaczeniu 
leży zatrzymanie koła działania, czyli tego, co nazywacie karmą. 

17.21 P Y T A J Ą C Y  Zatem w jakiej gęstości przebywa teraz istota znana jako Jezus? 

R A  Jestem Ra. Ta informacja jest nieszkodliwa, ale nieważna. Istota ta 
studiuje teraz lekcje wibracji mądrości, piątej gęstości, zwanej także 
wibracją światła. 

17.22 P Y T A J Ą C Y  W naszej kulturze jest znane powiedzenie, że on powróci. Czy 
możesz mi powiedzieć, czy to jest zaplanowane? 

R A  Jestem Ra. Spróbuję rozwiązać to pytanie. To jest trudne. Ta istota zdała 
sobie sprawę, że nie jest bytem sama w sobie, ale działała jako posłaniec 
Jednego Stwórcy, którego ta istota postrzegała jako Miłość. Ta istota była 
świadoma, że ten cykl był w ostatniej części i powiedziała, że jej świadomość 
powróci podczas zbiorów. 

Konkretny kompleks umysłu/ciała/ducha, którego nazywasz Jezusem, jak 
nazwałbyś tę istotę, nie powróci, chyba że jako członek Konfederacji 
czasami przemawiający przez kanał. Jednakże są inni, o identycznej 
zgodności świadomości, którzy przyjmą tych do czwartej gęstości. Takie 
jest znaczenie powrotu. 
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17.23 P Y T A J Ą C Y  Wspomniałeś, że łagodzeniem karmy jest przebaczenie. Czy są... 
Trudno mi jest sformułować to pytanie. Myślę, że będę musiał do tego 
wrócić. Zadam to drugie pytanie. 

Czy możesz mi powiedzieć, dlaczego po zakończeniu cyklu Ziemia będzie 
w pozytywnej czwartej gęstości, a nie w negatywnej czwartej gęstości, skoro 
wydaje się, że liczba ludności negatywnej jest większa? 

R A  Jestem Ra. Ziemia wydaje się być negatywna. Wynika to z cichego, 
powiedzmy, przerażenia, które jest powszechnym zniekształceniem, które 
te dobre lub pozytywnie zorientowane istoty mają w stosunku do wydarzeń, 
które są obecne w waszej przestrzeni/czasie. Jednak ci zorientowani i 
nadający się do zbioru w służbie innym znacznie przewyższają liczebnie 
tych, których orientacja w kierunku służby sobie, uzyskała jakość zbioru. 

17.24 P Y T A J Ą C Y  Innymi słowy, będzie mniej negatywnych bytów zbieranych do 
czwartej gęstości niż będzie pozytywnych. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. Zdecydowana większość waszych ludzi powtórzy 
trzecią gęstość. 

17.25 P Y T A J Ą C Y  W jaki sposób Taras Bulba, Czyngis-chan i Rasputin zostali 
zebrani przed zbiorami? 

R A  Jestem Ra. Jest prawem/przywilejem/obowiązkiem tych, którzy 
świadomie otwierają bramę do inteligentnej nieskończoności, wybrać 
sposób opuszczenia gęstości. Osoby o negatywnej orientacji, które w ten 
sposób osiągają to prawo/obowiązek, najczęściej wybierają postęp w 
nauce/nauczaniu służby sobie. 

17.26 P Y T A J Ą C Y  Czy to jest przyczyną tego, co nazywamy samozapłonem? 

R A  Jestem Ra. To nie jest poprawne. 

17.27 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz mi powiedzieć, co powoduje to zjawisko? 

R A  Jestem Ra. Wyobraź sobie las. Piorun uderza w jedno drzewo. Ono się 
pali. Piorun nie uderza w inne miejsce. Gdzie indziej nie pali się. Istnieją 
przypadkowe zdarzenia, które nie mają związku z istotą, ale ze zjawiskiem 
okna, o którym mówiliśmy. 

17.28 P Y T A J Ą C Y  Czy te poszczególne istoty są jednoznacznie takie same, czy też 
są po prostu przypadkowymi istotami? 
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R A  Jestem Ra. To drugie jest poprawne. 

17.29 P Y T A J Ą C Y  Czy mam rozumieć, że zbiory będą miały miejsce w roku 2011, 
czy też będą rozłożone? 

R A  Jestem Ra. To jest przybliżenie. Stwierdziliśmy, że mamy trudności z 
waszym czasem/przestrzenią. Jest to odpowiedni prawdopodobny/możliwy 
węzeł czasu/przestrzeni dla zbiorów. Ci, którzy w tym czasie nie są wcieleni, 
będą objęci zbiorami. 

17.30 P Y T A J Ą C Y  Zatem, jeśli istota chce się tego nauczyć, chce służyć innym, a nie 
sobie, podczas gdy jest w tej trzeciej gęstości, jakie są najlepsze sposoby 
służenia innym, czy też jakikolwiek sposób jest równie dobry jak inny 
sposób? 

R A  Jestem Ra. Najlepszy sposób służenia innym został wyraźnie omówiony 
w poprzednim materiale.3 Powtórzymy to krótko. 

Najlepszym sposobem służenia innym jest nieustanna próba dzielenia się 
miłością Stwórcy, jaka jest znana wewnętrznemu ja. Obejmuje to 
samopoznanie i umiejętność otwierania siebie na inne jaźnie bez wahania. 
Obejmuje to, powiedzmy, promieniowanie tym, co jest esencją lub sercem 
kompleksu umysłu/ciała/ducha. 

Nawiązując do intencji twojego pytania, najlepszy sposób służby innym 
jest, dla każdego poszukiwacza w trzeciej gęstości, unikalny dla danego 
kompleksu umysłu/ciała/ducha. Oznacza to, że kompleks 
umysłu/ciała/ducha musi następnie szukać w sobie inteligencji własnego 
rozeznania, w jaki sposób może najlepiej służyć innym. Dla każdego będzie 
to coś innego. Nie ma najlepszego. Nie ma uogólnienia. Nic nie jest znane. 

17.31 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję bardzo. Nie chcę tracić czasu na ponowne zadawanie 
pytań. Niektóre są tak ważne, że próbuję zadać podobne pytania na różne 
sposoby, aby rozwinąć odpowiedź. Wydaje się, że [niesłyszalne] to, do czego 
zmierzamy, a może nie. 

W książce Oahspe stwierdza się, że jeśli dana osoba ma więcej niż 
pięćdziesiąt procent dla innych - to znaczy przekracza 50% w służbie innym 
i mniej niż pięćdziesiąt procent w służbie sobie - wówczas nadaje się do 
zbioru. Czy to jest poprawne stwierdzenie? 
                                                             

3 Zostało to omówione w różnych miejscach, najbardziej wyraźnie i przejmująco w 
15.7. 



 SESJA 17. 163 

 

R A  Jestem Ra. Jest to poprawne, jeśli zbiory mają dotyczyć pozytywnego 
czwartego wymiaru. 

17.32 P Y T A J Ą C Y  Jaki musi być procent istoty, powiedzmy, jeśli ma zostać zebrana 
jako negatywna? 

R A  Jestem Ra. Istota, która chce podążać ścieżką służenia sobie, musi 
osiągnąć poziom pięciu - to jest pięć procent służby innym, dziewięćdziesiąt 
pięć procent służby sobie. Musi zbliżyć się do całości. Negatywna ścieżka 
jest dość trudna do osiągnięcia i wymaga wielkiego poświęcenia. 

17.33 P Y T A J Ą C Y  Dlaczego negatywna ścieżka jest o wiele trudniejsza do 
osiągnięcia zbioru niż pozytywna? 

R A  Jestem Ra. Wynika to ze zniekształcenia Prawa Jedności, które wskazuje, 
że brama do inteligentnej nieskończoności jest bramą na końcu ciasnej i 
wąskiej ścieżki,4 jak można to nazwać. Osiągnięcie pięćdziesięciu jeden 
procent poświęcenia dla dobra innych jaźni jest równie trudne, jak 
osiągnięcie stopnia pięciu procent oddania innym jaźniom. Powiedzmy, że 
między nimi znajduje się zapadlisko obojętności. 

17.34 P Y T A J Ą C Y  Zatem, jeśli istota została zebrana do czwartej gęstości z oceną, 
powiedzmy, pięćdziesiąt jeden procent dla innych, czterdzieści dziewięć 
procent dla siebie, na jaki poziom czwartej gęstości wejdzie? Zakładam, że 
są różne poziomy czwartej gęstości. 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. Każda wkracza w sub-gęstość, która wibruje 
zgodnie ze zrozumieniem istoty. 

17.35 P Y T A J Ą C Y  Ile mamy teraz poziomów w trzeciej gęstości? 

R A  Jestem Ra. Trzecia gęstość ma nieskończoną liczbę poziomów. 

17.36 P Y T A J Ą C Y  Słyszałem, że istnieje siedem podstawowych poziomów 
astralnych i siedem dewakanicznych. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Mówisz o niektórych z większych różnic poziomów w twoich 
wewnętrznych planach. To się zgadza. 

17.37 P Y T A J Ą C Y  Zatem, kto zamieszkuje sfery astralne, a kto plany dewakaniczne? 

                                                             
4 „Ciasna” jest używana zamiast „prostej”, ponieważ jest to lepiej dopasowane do 

kontekstu i z powodu zamiłowania Ra do archaicznego i poetyckiego języka. 
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R A  Jestem Ra. Istoty zamieszkują różne płaszczyzny ze względu na ich 
wibracyjną naturę. Płaszczyzna astralna jest zróżnicowana od form 
myślowych w jej dolnych granicach do oświeconych istot, które poświęcają 
się nauczaniu/uczeniu się na wyższych planach astralnych. 

Na płaszczyznach dewakanicznych, jak je nazywasz, znajdują się ci, których 
wibracje są jeszcze bardziej zbliżone do pierwotnych zniekształceń 
miłości/światła. 

Poza tymi planami są inne. 

17.38 P Y T A J Ą C Y  A zatem, czy każdy... czy...  to jest trudne. Nasz plan fizyczny - 
czy istnieje siedem płaszczyzn podrzędnych tego, co nazywamy tutaj 
naszym planem fizycznym? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. Trudno to zrozumieć. 

Istnieje nieskończona liczba płaszczyzn. W waszym szczególnym 
zniekształceniu kontinuum przestrzeni/czasu istnieje siedem subpłaszczyzn 
kompleksów umysłu/ciała/ducha. Odkryjesz wibracyjną naturę tych 
siedmiu płaszczyzn, przechodząc przez swoje empiryczne zniekształcenia, 
spotykając inne ja na różnych poziomach, które odpowiadają centrom 
napływu energii fizycznego pojazdu. 

Niewidzialne lub wewnętrzne, płaszczyzny trzeciej gęstości są zamieszkane 
przez tych, którzy nie mają kompleksów natury cielesnej, takich jak wasze; 
to znaczy, nie tworzą ciała chemicznego dla swoich kompleksów 
ducha/umysłu. Niemniej jednak istoty te są podzielone na różne poziomy 
w czymś, co możesz nazwać sztucznym snem we śnie. Na wyższych 
poziomach pragnienie przekazywania wiedzy z powrotem na zewnętrzne 
płaszczyzny egzystencji staje się mniejsze, z powodu intensywnej 
nauki/nauczania, które ma miejsce na tych poziomach. 

17.39 P Y T A J Ą C Y  Czy zatem konieczne jest penetrowanie jednej płaszczyzny na raz, 
gdy przechodzimy od tego, co nazywamy fizycznością trzeciej gęstości, 
poprzez te plany? 

R A  Jestem Ra. Z naszego doświadczenia wynika, że niektórzy penetrują 
jednocześnie kilka płaszczyzn. Inni wnikają w nie powoli. Niektórzy z 
zapałem próbują penetrować wyższe plany, zanim przenikną energie tak 
zwanych niższych lub bardziej fundamentalnych poziomów. To powoduje 
brak równowagi energetycznej. 
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Przekonasz się, że zły stan zdrowia, jak nazywasz to zniekształcenie, często 
jest wynikiem subtelnego niedopasowania energii, w którym niektóre z 
wyższych poziomów energii są aktywowane przez świadome próby istoty, 
podczas gdy istota nie przeniknęła niższych centrów energii, czyli sub-
gęstości tej gęstości. 

17.40 P Y T A J Ą C Y  Czy jest jakiś najlepszy sposób medytacji? 

R A  Jestem Ra. Nie. 

17.41 P Y T A J Ą C Y  W tej chwili, pod koniec cyklu, w jaki sposób reinkarnacje w 
ciele fizycznym są przydzielane na tej planecie? W naszym własnym 
[niesłyszalne]. 

R A  Jestem Ra. Istoty, które chcą zdobyć doświadczenie potrzebne w sposób 
krytyczny, aby stać się możliwymi do zbioru, inkarnują się z 
pierwszeństwem przed tymi, którzy bez zbytnio 
prawdopodobnych/możliwych wątpliwości będą musieli ponownie 
doświadczyć tej gęstości. 

17.42 P Y T A J Ą C Y  Jak długo to trwa, tego typu alokacja? 

R A  Jestem Ra. Dzieje się tak, odkąd pierwsza indywidualna istota 
uświadomiła sobie potrzebę nauczenia się lekcji tej gęstości. To był 
początek tego, co możesz nazwać starszeństwem w wibracji. 

17.43 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz wyjaśnić, co masz na myśli mówiąc o starszeństwie 
w wibracji? 

R A  Jestem Ra. To będzie ostatnia pytanie tej sesji roboczej. 

Starszeństwo w wibracji jest, powiedzmy, preferencyjnym traktowaniem, 
zgodnie ze ścieżkami Prawa Jedności, które zachęca gotowe do zbioru 
jednostki. Każda osoba, która zdaje sobie sprawę z czasu zbiorów i potrzeby, 
na poziomie własnego ja, nagięcia umysłu, ciała i ducha w kierunku uczenia 
się/nauczania tych lekcji, ma pierwszeństwo, aby ta istota miała jak 
największe szanse, powiedzmy, udanej próby. 

Czy w tym momencie możemy zapytać, czy są jakieś pytania? 

17.44 P Y T A J Ą C Y  Moje jedyne pytanie: czy jest coś, co możemy zrobić, aby 
instrument [niesłyszalne]? 

R A  Jestem Ra. Ten instrument nie ma na sobie odpowiedniego ubioru do 
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tej pracy. Ponieważ napływy pojawiają się w obszarach, które możecie 
nazwać, siódmą czakrą, jak mówicie o tych centrach energii, filtrując przez 
szóstą i tak dalej, inne czakry istoty lub czakry bazowe, zostają nieco 
pozbawione energii. Zatem ta istota powinna być bardziej ostrożna w 
doborze ciepłej odzieży dla części kompleksu ciała, którą nazywasz stopami. 

Czy możemy odpowiedzieć na inne krótkie pytania? 

17.45 P Y T A J Ą C Y  Po prostu… chcemy założyć grubszą odzież na stopy. Czy to jest 
poprawne? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

Opuszczę teraz ten instrument. Zostawiam was w miłości i świetle Jednego 
Nieskończonego Stwórcy. Adonai. 



 

SESJA 18. 
4 LUTEGO 1981  

18.0 R A  Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle Nieskończonego 
Stwórcy. Komunikujemy się teraz. 

18.1 P Y T A J Ą C Y  Zeszłej nocy myślałem, że gdybym był w tym czasie na miejscu 
Ra, pierwsze zniekształcenie Prawa Jedności mogłoby mnie skłonić do 
pomieszania niektórych błędnych danych z prawdziwymi informacjami, 
które przekazałem tej grupie. Czy ty to robisz? 

R A  Jestem Ra. Nie robimy tego celowo. Jednakże nastąpi zamieszanie. 
Błędy, które wystąpiły, wynikały ze sporadycznych zmian kompleksu 
wibracyjnego tego instrumentu w wyniku spożycia substancji chemicznej. 
W tym konkretnym projekcie naszym zamiarem nie jest tworzenie 
błędnych informacji, ale wyrażenie w ograniczającej atmosferze waszego 
systemu językowego uczucia nieskończonej tajemnicy Jednego Stworzenia 
w jego nieskończonej i inteligentnej jedności. 

18.2 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz mi powiedzieć, jaka substancja chemiczna została 
spożyta? Powoduje słaby kontakt? 

R A  Jestem Ra. To nie jest jasne pytanie. Czy mógłbyś powtórzyć? 

18.3 P Y T A J Ą C Y  Przed chwilą stwierdziłeś, że masz problemy z instrumentem z 
powodu spożycia przez instrument jakiejś substancji chemicznej. Czy 
możesz mi powiedzieć, jaka to była substancja? 

R A  Jestem Ra. Substancja, o której mówimy, nazywana jest kompleksem 
wibracyjnym dźwięku LSD. Nie daje słabego kontaktu, jeśli jest używana 
w połączeniu z kontaktem. Trudność tej konkretnej substancji polega na 
tym, jeśli można tak powiedzieć, że następuje bardzo dramatyczny spadek 
działania tej substancji. W każdym przypadku ten instrument rozpoczynał 
sesję od zniekształcenia w kierunku ekstremalnej energii witalnej, którą 
wytwarza ta substancja. 

Jednakże ta istota podczas sesji znajdowała się w punkcie, w którym ta 
substancja nie miała już wystarczającej siły, aby wzmocnić zdolności istoty 
do wyrażania energii witalnej. Tak więc, najpierw zjawisko, powiedzmy, 
przerywanego kontaktu, a następnie, gdy instrument ponownie opiera się 
na własnych wibracyjnych kompleksach energii witalnej, przy czym energia 
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witalna była w tym przypadku bardzo niska, konieczne stało się nagłe 
przerwanie komunikacji w celu ochrony i pielęgnowania instrumentu. Ta 
konkretna substancja chemiczna jest zarówno pomocna, jak i nieprzydatna 
w tych kontaktach z podanych przyczyn. 

18.4 P Y T A J Ą C Y  Czy jest jakaś żywność, która jest pomocna lub szkodliwa, którą 
może zjeść instrument? 

R A  Jestem Ra. Ten instrument ma zniekształcenie kompleksu ciała w 
kierunku złego stanu zdrowia w kierunku zniekształcenia, które najlepiej 
koryguje się przez spożycie żywności zawierającej zboża i warzywa, jak je 
nazywacie. Jest to jednak niezwykle nieistotne, gdy traktuje się je jako 
pomoc na równi z innymi środkami pomocniczymi, takimi jak nastawienie, 
którego ten instrument ma pod dostatkiem. Jednakże to wspomaga energię 
życiową tego instrumentu, z mniejszym zniekształceniem prowadzącym do 
złego stanu zdrowia, w spożywaniu żywności w powyższy sposób z 
okazjonalnym spożywaniem tego, co nazywasz mięsem, ze względu na 
potrzebę zmniejszenia zniekształcenia w kierunku niskiej energii witalnej. 

18.5 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Mam tutaj pytanie od Jima, które przeczytam 
dosłownie: 

„Wiele mistycznych tradycji poszukiwań na Ziemi głosi, że indywidualna 
jaźń musi zostać wymazana lub zniszczona, a świat materialny 
zignorowany, aby istota osiągnęła „nirwanę”, jak jest to nazywane, czyli 
oświecenie. Jaka jest właściwa rola indywidualnej jaźni i jej doczesnych 
działań w pomaganiu istocie we wzrastaniu w Prawie Jedności?” 

R A  Jestem Ra. Właściwą rolą istoty w tej gęstości jest doświadczenie 
wszystkich rzeczy, których pragnie, a następnie przeanalizowanie, 
zrozumienie i zaakceptowanie tych doświadczeń, oddestylowując z nich 
miłość/światło zawarte w nich. Nic nie powinno być przezwyciężane. To, 
co nie jest potrzebne, odpada. 

Orientacja rozwija się dzięki analizie pragnienia. Te pragnienia stają się 
coraz bardziej zniekształcone w kierunku świadomego stosowania 
miłości/światła, gdy istota dostarcza sobie destylowanego doświadczenia.  

Przekonaliśmy się, że skrajnie niewłaściwym jest zachęcanie do 
przezwyciężania jakichkolwiek pragnień, z wyjątkiem sugerowania raczej 
wyobraźni niż spełniania na planie fizycznym, jak to nazywacie, tych 
pragnień, które nie są zgodne z Prawem Jedności - to zachowanie 
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pierwotnego zniekształcenia Wolnej Woli. 

Powodem, dla którego przezwyciężanie jest nierozsądne, jest to, że 
przezwyciężanie jest działaniem niezrównoważonym, stwarzającym 
trudności w równoważeniu kontinuum czasu/przestrzeni. Przezwyciężenie 
stwarza zatem dalsze środowisko do trzymania się tego, co pozornie zostało 
przezwyciężone. 

Wszystkie rzeczy są dopuszczalne we właściwym czasie dla każdej istoty, i 
w doświadczaniu, w zrozumieniu, w akceptowaniu, a następnie w dzieleniu 
się z innymi jaźniami, właściwym opisem będzie odchodzenie od 
zniekształceń jednego rodzaju do zniekształceń innego rodzaju, które mogą 
być bardziej zgodne z Prawem Jedności. 

Jest to, powiedzmy, skrót pozwalający po prostu zignorować lub 
przezwyciężyć jakiekolwiek pragnienie. Zamiast tego należy je zrozumieć i 
zaakceptować. Wymaga to cierpliwości i doświadczenia, które można 
analizować z uwagą, ze współczuciem dla siebie i dla innych. 

18.6 P Y T A J Ą C Y  Zasadniczo powiedziałbym, że naruszenie wolnej woli innej jaźni 
lub innej istoty byłoby podstawową rzeczą, której nigdy nie należy robić 
zgodnie z Prawem Jedności. Czy możesz przytoczyć inne naruszenia Prawa 
Jedności niż ta podstawowa zasada? 

R A  Jestem Ra. Przechodząc od pierwotnego zniekształcenia Wolnej Woli, 
przechodzimy do zrozumienia centralnych punktów inteligentnej energii, 
które stworzyły inteligencje lub drogi określonego kompleksu 
umysłu/ciała/ducha w jego środowisku, w obu przypadkach to, co 
nazwalibyście naturalnym i to, co nazwalibyście stworzonym przez 
człowieka.  

Zatem zniekształcenia, których należy unikać, to te, które nie uwzględniają 
zniekształceń skupienia energii miłości/światła lub, powiedzmy, Logosu tej 
konkretnej sfery lub gęstości. Należą do nich brak zrozumienia potrzeb 
środowiska naturalnego, potrzeb kompleksów umysłu/ciała/ducha innych 
jaźni. Jest ich wiele z powodu różnych zniekształceń kompleksów 
stworzonych przez człowieka, w których inteligencja i świadomość samych 
istot wybrały sposób wykorzystania dostępnych energii. 

Zatem to, co byłoby niewłaściwym zniekształceniem w przypadku jednej 
istoty, jest właściwe dla innej. Możemy zasugerować próbę uświadomienia 
sobie drugiej jaźni jako siebie, a tym samym wykonania tego działania, 
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które jest potrzebne innej jaźni, rozumiejąc inteligencję i świadomość 
drugiej jaźni. W wielu przypadkach nie wiąże się to z rozbiciem 
zniekształcenia Wolnej Woli na zniekształcenie lub fragmentację, zwaną 
naruszeniem. Jednakże służenie jest delikatną sprawą, a współczucie, 
wrażliwość i umiejętność empatii są pomocne w unikaniu zniekształceń 
inteligencji i świadomości stworzonych przez człowieka. 

Obszar lub arena, zwana kompleksem społecznym, jest areną, na której nie 
ma szczególnej potrzeby bycia ostrożnym, ponieważ prerogatywnym 
zaszczytem/obowiązkiem osób na danej planecie jest działanie zgodnie z 
własną wolną wolą w próbach pomocy kompleksowi społecznemu. 

Zatem masz dwie proste dyrektywy: świadomość inteligentnej energii 
wyrażonej w naturze; świadomość inteligentnej energii wyrażonej w sobie, 
którą, gdy wydaje się to stosowne, istota dzieli się z kompleksem 
społecznym i  masz jeden nieskończenie subtelny i różnorodny zestaw 
zniekształceń, których możesz być świadomy; to znaczy zniekształcenia w 
odniesieniu do siebie i innych jaźni, które nie dotyczą wolnej woli, ale 
harmonijnych relacji i służby innym, w taki sposób, aby inne jaźnie 
mogłyby jak najbardziej na tym skorzystać. 

18.7 P Y T A J Ą C Y  Kiedy istota wyrasta z dzieciństwa w tej gęstości, staje się coraz 
bardziej świadoma swoich obowiązków. Czy istnieje wiek, poniżej którego 
istota nie jest odpowiedzialna za swoje czyny, czy też jest odpowiedzialna 
od urodzenia? 

R A  Jestem Ra. Istota inkarnująca się na płaszczyźnie ziemskiej staje się 
świadoma siebie w różnym punkcie postępu swojego kontinuum 
czasu/przestrzeni. Może to mieć średnią, powiedzmy, około piętnastu 
waszych miesięcy. Niektóre istoty stają się świadome siebie w okresie 
bliższym inkarnacji, inne w okresie dalej od tego wydarzenia. We 
wszystkich przypadkach odpowiedzialność działa wstecz od tego momentu 
w kontinuum, tak aby zniekształcenia zostały zrozumiane przez istotę i 
zniknęły, gdy jednostka się ich nauczy. 

18.8 P Y T A J Ą C Y  Wtedy istota, powiedzmy, czteroletnia byłaby całkowicie 
odpowiedzialna za wszelkie działania, które byłyby sprzeczne lub niezgodne 
z Prawem Jedności. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. Można zauważyć, że zostało zaaranżowane przez 
wasze struktury kompleksu społecznego to, że nowsze istoty, które 
inkarnują mają otrzymać przewodników fizycznego kompleksu 
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umysłu/ciała/ducha, dzięki czemu są w stanie szybko dowiedzieć się, co jest 
zgodne z Prawem Jedności. 

18.9 P Y T A J Ą C Y  Kim są ci przewodnicy? 

R A  Jestem Ra. Tymi przewodnikami są rodzice, nauczyciele i przyjaciele. 

18.10 P Y T A J Ą C Y  Rozumiem. Istota Aleister Crowley napisała: „Czyń, co chcesz, 
jest całym prawem”. Oczywiście do pewnego stopnia rozumiał Prawo 
Jedności. Gdzie jest teraz ta istota? 

R A  Jestem Ra. Ta istota jest w waszych wewnętrznych planach. Ta istota 
jest w procesie leczenia. 

18.11 P Y T A J Ą C Y  Czy zatem ta istota, mimo że intelektualnie rozumiała Prawo 
Jedności, nadużyła go i dlatego musi przejść przez ten proces uzdrawiania? 

R A  Jestem Ra. Istota ta stała się, pozwólcie że użyjemy kompleksu 
wibracyjnego dźwięku, nadmiernie stymulowaną przez prawdziwą naturę 
rzeczy. Ta nadmierna stymulacja skutkowała zachowaniem, które było poza 
świadomą kontrolą istoty. W ten sposób istota - w wielu próbach przejścia 
przez proces równoważenia, jak opisaliśmy różne centra energetyczne 
zaczynając od czerwonego promienia i poruszając się w górę - była pod zbyt 
dużym wrażeniem lub za bardzo pochłonięta tym procesem i odizolowała 
się od innych jaźni. 

Ta istota była pozytywna. Jednakże jej podróż była trudna ze względu na 
niezdolność do wykorzystania, syntezowania i zharmonizowania 
rozumienia własnych pragnień, tak aby mogła dzielić się, w pełnym 
współczuciu, z innymi jaźniami. W ten sposób istota ta stała się bardzo 
niezdrowa, jak można to nazwać, w sensie kompleksu duchowego i 
konieczne jest, aby osoby z tego typu zniekształceniem wewnętrznego bólu 
były pielęgnowane na planach wewnętrznych, dopóki taka istota nie będzie 
w stanie spojrzeć na doświadczenia znowu z brakiem zniekształcenia w 
kierunku bólu. 

18.12 P Y T A J Ą C Y  Wczoraj stwierdziłeś, że przebaczenie jest środkiem 
eliminującym karmę. Zakładam, że zbalansowane przebaczenie dla 
całkowitego wyeliminowania karmy wymagałoby wybaczenia nie tylko 
innym jaźniom, ale także sobie. Mam rację? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. Krótko omówimy to rozumienie, aby je wyjaśnić. 
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Przebaczenie innej jaźni jest przebaczeniem sobie. Zrozumienie tego 
wymaga pełnego przebaczenia na świadomym poziomie jaźni i innej jaźni, 
ponieważ są one jednym. Zatem pełne przebaczenie jest niemożliwe bez 
włączenia w to siebie. 

18.13 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Najważniejszy punkt w moim sposobie myślenia. 

Wspomniałeś, że jest wiele Konfederacji. Czy wszystkie służą 
Nieskończonemu Stwórcy w zasadzie w ten sam sposób, czy też niektórzy 
specjalizują się w określonych typach służby? 

R A  Jestem Ra. Wszyscy służą Jednemu Stwórcy. Nie ma nic innego, czemu 
można by służyć, bo Stwórca jest wszystkim, co istnieje. Nie można nie 
służyć Stwórcy. Istnieją po prostu różne zniekształcenia tej służby. 

Podobnie jak w Konfederacji, która współpracuje z waszymi narodami, 
każda Konfederacja jest grupą wyspecjalizowanych, indywidualnych 
kompleksów pamięci społecznej, z których każda robi to, co wyraża, aby 
stało się to rzeczywistością. 

18.14 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz mi powiedzieć, w jaki sposób Jahwe komunikował 
się z ludźmi na Ziemi? 

R A  Jestem Ra. To dość złożone pytanie. 

Pierwsza komunikacja była tak zwana genetyczna. Drugą komunikacją było 
chodzenie między waszymi ludźmi w celu wywołania dalszych 
genetycznych zmian w świadomości. Trzecią była seria dialogów z 
wybranymi kanałami. 

18.15 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz mi powiedzieć, jakie były te zmiany genetyczne i jak 
zostały wywołane? 

R A  Jestem Ra. Niektóre z tych zmian genetycznych miały postać podobną 
do tego, co nazywacie procesem klonowania. W ten sposób istoty 
inkarnowały się na podobieństwo istot Jahwe. Drugim był kontakt natury, 
którą znacie jako seksualną, zmieniający kompleks umysłu/ciała/ducha za 
pomocą naturalnych środków wzorców reprodukcji opracowanych przez 
inteligentną energię waszego fizycznego kompleksu. 

18.16 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz mi dokładnie powiedzieć, co zrobili w tej sprawie? 

R A  Jestem Ra. Odpowiedzieliśmy na to pytanie. Proszę powtórzyć, aby 
uzyskać dalsze informacje. 
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18.17 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz mi powiedzieć, jaka jest różnica między... 
programowaniem seksualnym, powiedzmy, przed interwencją Jahwe i po 
interwencji? 

R A  Jestem Ra. Jest to pytanie, na które możemy odpowiedzieć jedynie 
stwierdzając, że interwencja za pomocą środków genetycznych jest taka 
sama, niezależnie od źródła tej zmiany. 

18.18 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz mi powiedzieć, jaki był cel Jahwe w dokonywaniu 
seksualnych zmian genetycznych? 

R A  Jestem Ra. Celem zmian, siedem pięć zero zero zero [75 000] lat temu, 
wg tego jak mierzycie czas, które nastąpiły po tym czasie, miały tylko jeden 
cel: wyrażać w kompleksie umysł/ciało te cechy, które prowadziłyby do 
dalszego i szybszego rozwoju kompleksu duchowego. 

18.19 P Y T A J Ą C Y  W jaki sposób te cechy prowadziły do bardziej duchowego 
rozwoju? 

R A  Jestem Ra. Cechy, które były wspierane, to wrażliwość wszystkich 
zmysłów fizycznych, aby wyostrzyć doświadczenia i wzmocnienie 
kompleksu umysłu w celu promowania zdolności do analizowania tych 
doświadczeń. 

18.20 P Y T A J Ą C Y  Kiedy Jahwe podjął działania, aby dokonać zmian genetycznych, 
których Jahwe dokonał? 

R A  Jestem Ra. Grupa Jahwe współpracowała z tymi z planety, którą 
nazywacie Marsem, siedem pięć, siedemdziesiąt pięć tysięcy [75 000] lat 
temu, w ramach tego, co nazwalibyście procesem klonowania. Istnieją 
różnice, ale leżą one w przyszłości waszego kontinuum czasu/przestrzeni i 
nie możemy złamać wolnej woli Prawa Pomieszania. 

W przybliżeniu dwa sześć zero zero [2600], czasu temu był po raz drugi —
poprawiamy się — mniej więcej trzy sześć zero zero [3600] temu, czas prób 
podejmowanych przez grupę Oriona podczas tego kulturowego 
kompleksu. To była seria spotkań, w których te zwane Anak zostały 
zapłodnione nowym kodem genetycznym za pomocą sposobów waszych 
kompleksów fizycznych, aby organizmy były większe i silniejsze. 

18.21 P Y T A J Ą C Y  Dlaczego chcieli większych i silniejszych organizmów? 

R A  Jahwe próbowali zrozumieć Prawo Jedności, tworząc kompleksy 
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umysłu/ciała zdolne do uchwycenia Prawa Jedności. Eksperyment okazał 
się zdecydowaną porażką z punktu widzenia pożądanych zniekształceń ze 
względu na fakt, że zamiast przyswajać sobie Prawo Jedności, wielką pokusą 
było uznanie tak zwanego kompleksu społecznego lub subkompleksu jako 
elitarnego lub innego i lepszego niż inne jaźnie, jest to jedna z technik 
służenia sobie. 

18.22 P Y T A J Ą C Y  Następnie grupa Oriona... nie jestem pewien, czy to rozumiem. 
Czy masz na myśli, że grupa Oriona stworzyła ten większy kompleks ciała, 
aby stworzyć elitę, aby Prawo Jedności mogło być stosowane w tym, co 
nazywamy negatywnym sensem? 

R A  Jestem Ra. To jest niepoprawne. Istoty Jahwe były odpowiedzialne za tę 
procedurę w pojedynczych przypadkach jako eksperymenty w walce z 
grupą Oriona. 

Jednakże grupa Oriona była w stanie wykorzystać to zniekształcenie 
kompleksu umysłu/ciała aby zaszczepić myśli elity zamiast koncentracje na 
uczenie się/nauczanie jedności. 

18.23 P Y T A J Ą C Y  Cóż, czy Jahwe był wtedy członkiem Konfederacji? 

R A  Jestem Ra. Jahwe należał do Konfederacji, ale mylił się, próbując pomóc. 

18.24 P Y T A J Ą C Y  Zatem komunikacja Jahwe nie pomogła lub nie stworzyła tego, 
co Jahwe chciał dla nich stworzyć. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Wyniki tej interakcji były dość zróżnicowane. Tam, gdzie 
istoty charakteryzowały się sumą wibracyjną, która obejmowała jedność, 
manipulacje Jahwe były bardzo przydatne. Tam, gdzie istoty wolnej woli 
wybrały mniej pozytywnie zorientowaną konfigurację sumarycznego 
kompleksu wibracyjnego, ci z grupy Oriona po raz pierwszy byli w stanie 
poważnie wkroczyć w świadomość kompleksu planetarnego. 

18.25 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz mi powiedzieć konkretnie, co pozwoliło grupie 
Oriona na dokonanie najpoważniejszej z tych inwazji? 

R A  Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne pytanie. 

W szczególności ci, którzy są silni, inteligentni itd., mają pokusę, by czuć 
się innymi niż ci, którzy są mniej inteligentni i mniej silni. Jest to 
zniekształcona percepcja jedności z innymi jaźniami. Pozwoliło to grupie 
Oriona stworzyć koncepcję świętej wojny, jak można to nazwać. To jest 
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poważnie zniekształcona percepcja. Było wiele takich wojen o 
niszczycielskim charakterze. 

18.26 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję bardzo. Uważam, że jest to bardzo ważny punkt w 
zrozumieniu całości działania Prawa Jedności. To będzie pomocne. Jak 
zapewne wiesz, muszę pracować przez następne trzy dni, więc 
prawdopodobnie będziemy mieć kolejną sesję wieczorem, jeśli uznasz, że to 
możliwe. Następna sesja miała nastąpić dopiero za cztery dni. Czy uważasz, 
że kolejna sesja dziś wieczorem jest możliwa? 

R A  Jestem Ra. Ten instrument jest nieco słaby. Jest to zniekształcenie 
spowodowane brakiem energii życiowej. Tak więc pielęgnowanie 
instrumentu w zakresie fizycznego równoważenia pozwoli na kolejną sesję. 
Czy rozumiesz? 

18.27 P Y T A J Ą C Y  Niezupełnie. Co konkretnie powinniśmy zrobić dla równowagi 
fizycznej? 

R A  Jestem Ra. Po pierwsze: zadbajcie o żywność. Po drugie: manipulujcie 
kompleksem fizycznym, aby złagodzić zniekształcenie w kierunku 
kompleksu fizycznego bólu. Po trzecie: zachęcajcie do wykonywania 
pewnych ilości tego co nazwalibyście ćwiczeniami Ostatnia wskazówka: aby 
podczas tej drugiej sesji zwrócić szczególną uwagę na ustawienie, tak aby 
istota mogła uzyskać jak największą pomoc ze strony obecnych symboli. 
Zalecamy jak najdokładniejsze sprawdzenie tych symboli. Ta istota jest 
nieco przesunięta w stosunku do prawidłowej konfiguracji. W tej chwili 
nieważne. Ważniejsze, gdy planowana jest druga sesja. 

Jestem Ra. Zostawiam was w miłości i świetle Jednego Nieskończonego 
Stwórcy. Idźcie więc naprzód, radując się mocą i pokojem Jednego 
Stwórcy. Adonai. 
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19.0 R A  Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle Nieskończonego 
Stwórcy. Komunikujemy się teraz. 

19.1 P Y T A J Ą C Y  Zastanawiałem się nad zakresem tej książki i przeczytam to, o 
czym myślałem. Skupiamy się w tej komunikacji na ewolucji umysłu, ciała 
i ducha. Chciałbym w pełni zbadać, poprzez zadawanie pytań, mechanizm 
ewolucji, aby umożliwić zainteresowanym osobom udział w ich własnej 
ewolucji. Wydaje mi się, że dobrym miejscem do rozpoczęcia byłoby 
przejście z drugiej do trzeciej gęstości, a następnie szczegółowe zbadanie 
ewolucji ziemskich istot trzeciej gęstości, zwracając szczególną uwagę na 
mechanizmy, które pomagają lub utrudniają tę ewolucję. To jest mój 
zamiar, jeśli chodzi o kierowanie tą sesją roboczą. Mam nadzieję, że to 
właściwy kierunek. 

Najpierw chciałbym wiedzieć: czy wszystkie istoty przechodzą z drugiej do 
trzeciej gęstości, czy też są inne istoty, które nigdy tego przejścia nie zrobiły? 

R A  Jestem Ra. Twoje pytanie zakłada rozumienia kontinuum 
przestrzeni/czasu inteligentnej energii, która ożywia twoją iluzję. W 
kontekście tej iluzji możemy powiedzieć, że są takie, które nie przechodzą 
z jednej konkretnej gęstości do drugiej, ponieważ kontinuum jest 
skończone. 

W naszym zrozumieniu wszechświata, czyli stworzenia, jako jednej 
nieskończonej istoty - jej serce bije jako żywe w swojej własnej inteligentnej 
energii - jest to po prostu jedno uderzenie serca tej inteligencji od 
stworzenia do stworzenia. W tym kontekście każda istota świadomości 
doświadczyła/doświadcza/będzie doświadczać każdej gęstości. 

19.2 P Y T A J Ą C Y  Przejdźmy do punktu, w którym zindywidualizowana istota 
drugiej gęstości jest gotowa do przejścia do trzeciej. Czy ta druga gęstość 
jest tym, co nazwalibyśmy zwierzęciem? 

R A  Jestem Ra. Istnieją trzy typy bytów drugiej gęstości, które, powiedzmy, 
stają się ożywione. Pierwsza to zwierzę. To jest najbardziej dominujące. 
Drugim jest roślina, a zwłaszcza to, co nazywasz kompleksem wibracyjnym 
dźwięku „drzewo”. Te istoty są zdolne do dawania i otrzymywania 
wystarczającej ilości miłości, aby się zindywidualizować. Trzecia kategoria 
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to minerały. Czasami jakieś konkretne miejsce - jak można to nazwać - 
zostaje pobudzone do indywidualności poprzez miłość, którą otrzymuje i 
daje w związku z istotą trzeciej gęstości, która jest z nią w relacji. To 
najmniej powszechne przejście. 

19.3 P Y T A J Ą C Y  Kiedy ma miejsce to przejście z drugiej do trzeciej gęstości, w jaki 
sposób istota, czy to zwierzę, drzewo czy minerał, staje się ożywioną? 

R A  Jestem Ra. Istoty nie ulegają ożywieniu. Stają się świadome inteligentnej 
energii zawartej w każdej części, komórce lub atomie, jak możesz to nazwać, 
jej istoty. 

Ta świadomość jest tym, co jest świadomością tego, co już zostało dane. Z 
nieskończoności pochodzą wszystkie gęstości. Samoświadomość pochodzi 
z wnętrza - biorąc pod uwagę katalizator pewnych doświadczeń - 
zrozumienia, jak możemy nazwać tę konkretną energię, spiralnego 
wznoszenia się komórki, atomu lub świadomości w górę. 

Możesz wtedy zobaczyć, że istnieje nieuniknione przyciąganie do tego, co 
możesz nazwać, ostatecznym urzeczywistnieniem siebie. 

19.4 P Y T A J Ą C Y  A zatem, po przejściu do trzeciej gęstości, mam rację, zakładając, 
że te istoty będą wtedy w… Weźmiemy Ziemię jako przykład. Czy więc 
istoty wyglądałyby jak my? Będą w ludzkiej postaci? Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. To prawda, biorąc za przykład waszą sferę planetarną. 

19.5 P Y T A J Ą C Y  Kiedy pierwsze istoty drugiej gęstości stały się trzeciej [gęstości] 
na tej planecie, czy to dzięki przeniesieniu istot z Marsa, czy też istniały 
istoty drugiej gęstości, które ewoluowały do trzeciej gęstości bez wpływu z 
zewnątrz? 

R A  Jestem Ra. Było kilka istot drugiej gęstości, które przeszły do trzeciej 
gęstości bez zewnętrznego bodźca, a jedynie przy pomocy efektywnego 
wykorzystania doświadczenia. 

Inni z waszej drugiej gęstości planetarnej przyłączyli się do cyklu trzeciej 
gęstości z powodu wysiłków związanych ze zbiorami przez ten sam rodzaj 
pomocy wibracyjnej, jaką obecnie przesyła wam Konfederacja. 
Komunikacja ta była jednak raczej telepatyczna niż telepatyczna/głosowa 
lub telepatyczna/pisemna, ze względu na naturę istot drugiej gęstości. 

19.6 P Y T A J Ą C Y  Kto wysłał pomoc istotom drugiej gęstości? 
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R A  Jestem Ra. Nazywamy siebie Konfederacją Planet w służbie 
Nieskończonemu Stwórcy. To jest uproszczenie mające na celu ułatwienie 
zrozumienia waszym ludziom. Wahamy się, czy użyć terminu, wibracja 
dźwiękowa „zrozumienie”, ale jest ono najbliższe naszemu znaczeniu. 

19.7 P Y T A J Ą C Y  Następnie Konfederacja pomagała również w przejściu z drugiej 
gęstości do trzeciej gęstości. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Musimy określić poprawność tego zapytania. Część 
Konfederacji, która nie pracuje w trzeciej gęstości, ale uważa, że jej pomoc 
jest najlepiej wykorzystywana przy innych zbiorach - to jest przy zbiorach 
drugiej gęstości - jest odpowiedzialna za pomoc w tych zbiorach. 

Konfederacja, jak powiedzieliśmy wcześniej na tych sesjach, składa się z 
wielu z tych w innych gęstościach, w waszej własnej gęstości, w waszej sferze 
planetarnej oraz w wewnętrznych lub anielskich wymiarach. Każda z tych 
istot, rozwijająca kompleks umysłu/ciała/ducha, a następnie rozwijająca 
kompleks pamięci społecznej, a następnie poświęcająca ten kompleks 
pamięci społecznej wyłącznej służbie Jedynemu Stwórcy, może przystąpić 
do Konfederacji. 

19.8 P Y T A J Ą C Y  Zatem, czy to przejście z drugiej gęstości do trzeciej gęstości 
miało miejsce 75 000 lat temu? W przybliżeniu? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

19.9 P Y T A J Ą C Y  Skąd istoty drugiej gęstości mają pojazdy fizyczne trzeciej 
gęstości, w których inkarnują? 

R A  Jestem Ra. Wśród tych na planie drugiej gęstości były te formy, które 
poddane wibracjom trzeciej gęstości, stały się trzeciej gęstości, jak 
nazwalibyście tę wibrację dźwiękową, istotami, ludzcy. 

Oznacza to, że nastąpiła utrata włosów na ciele, jak to nazywacie; ubranie 
ciała, aby je chronić; zmiana budowy szyi, żuchwy i czoła w celu ułatwienia 
wokalizacji; oraz bardziej rozwinięta czaszka charakterystyczna dla potrzeb 
trzeciej gęstości. To była normalna transmutacja. 

19.10 P Y T A J Ą C Y  W przybliżeniu, jaki długi okres czasu... trwało to przeobrażenie? 
Musiało być bardzo krótkie. 

R A  Jestem Ra. Założenie jest słuszne, przynajmniej w naszych terminach - 
w ciągu półtora pokolenia, według twojego rozumienia sprawy. Ci, którzy 
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zostali zebrani na tej planecie, mogli używać nowo utworzonego fizycznego 
kompleksu pierwiastków chemicznych, nadającego się do lekcji trzeciej 
gęstości. 

19.11 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz mi powiedzieć, w jaki sposób ten nowy kompleks 
cielesny był przystosowany do lekcji trzeciej gęstości i jakie to były lekcje? 

R A  Jestem Ra. Istnieje jedna konieczność dla trzeciej gęstości. Tą 
koniecznością jest samoświadomość. Aby być do tego zdolnym, ten 
chemiczny kompleks ciała musi być zdolny do abstrakcyjnej myśli. Zatem 
podstawową koniecznością jest połączenie racjonalnego i intuicyjnego 
myślenia. Było to przejściowe w formach drugiej gęstości, działających w 
dużej mierze na podstawie intuicji, co poprzez praktykę udowodniło, że 
przynosi rezultaty. 

Umysł trzeciej gęstości był zdolny do przetwarzania informacji w taki 
sposób, aby myśleć abstrakcyjnie i w taki sposób, który można nazwać 
„bezużytecznym”, w sensie przetrwania. To jest podstawowy wymóg. 

Są też inne ważne składniki: konieczność słabszego fizycznego nośnika 
zachęcającego do używania umysłu, rozwój już istniejącej świadomości 
kompleksu społecznego. Te również są konieczne: dalszy rozwój sprawności 
fizycznej w sensie ręki, jak nazywacie tę część kompleksu ciała. 

19.12 P Y T A J Ą C Y  Wydaje się, że jest to starannie zaplanowany lub zaprojektowany 
etap rozwoju. Czy możesz mi powiedzieć coś o pochodzeniu tego planu 
rozwoju? 

R A  Jestem Ra. Wracamy do poprzednich informacji.1 Rozważ i przypomnij 
sobie dyskusję o Logosie. Dzięki pierwotnemu zniekształceniu wolnej woli 
każda galaktyka rozwinęła swój własny Logos. Ten Logos ma całkowicie 
wolną wolę w określaniu ścieżek inteligentnej energii, które promują lekcje 
każdej z gęstości, biorąc pod uwagę warunki sfer planetarnych i ciał 
słonecznych. 

19.13 P Y T A J Ą C Y  Wygłoszę zatem stwierdzenie dotyczące mojego zrozumienia i 
zapytam, czy mam rację. Istnieje coś, co nazwałbym, fizycznym 
katalizatorem działającym przez cały czas na istoty w trzeciej gęstości. 
Zakładam, że działało to mniej więcej w ten sam sposób w drugiej gęstości. 
To katalizator, który działa poprzez to, co nazywamy bólem i emocjami. 
                                                             

1  Poprzednie informacje z 13.7-16 i 18.6. 



180 KONTAKT Z RA: NAUCZANIE PRAWA JEDNOŚCI 

Czy głównym powodem osłabienia ciała fizycznego i eliminacji owłosienia, 
itp., jest to, aby ten katalizator działał silniej na umysł, a tym samym 
tworzył proces ewolucyjny? 

R A  Jestem Ra. Nie jest to całkowicie poprawne, chociaż jest ściśle związane 
ze zniekształceniami naszego rozumienia. 

Rozważ, jeśli chcesz, na przykład drzewo. Jest samowystarczalne. Rozważ, 
jeśli chcesz, istotę trzeciej gęstości. Jest samowystarczalna jedynie przez 
trudności i niedostatek. Trudno jest się uczyć samemu, ponieważ istnieje 
wbudowana ułomność, jednocześnie wielka zaleta jak i wielkie utrudnienie 
trzeciej gęstości. To jest umysł racjonalny/intuicyjny. 

Zatem osłabienie fizycznego pojazdu, jak to nazywacie, miało to na celu 
zniekształcenie istot w kierunku predyspozycji do wchodzenia w interakcję 
z innymi. W ten sposób można rozpocząć lekcje, które zbliżają do poznania 
miłości. 

Ten katalizator jest następnie współdzielony przez ludzi jako ważna część 
rozwoju każdej jaźni, jak również doświadczenie siebie w samotności oraz 
synteza wszystkich doświadczeń poprzez medytację. Najszybszym 
sposobem uczenia się jest kontakt z innymi. Jest to znacznie większy 
katalizator niż interakcja z własną jaźnią. Interakcja z własną jaźnią bez 
innych jaźni jest podobne do życia bez tego, co nazwalibyście lustrami. Tak 
więc jaźń nie może zobaczyć owoców swojej istoty. W ten sposób każdy 
może pomóc każdemu poprzez odbicie. Jest to również główny powód 
osłabienia fizycznego pojazdu, jak nazywasz fizyczny kompleks. 

19.14 P Y T A J Ą C Y  Następnie mamy istoty drugiej gęstości, które mają przede 
wszystkim motywację do służby sobie i być może odrobinę służenia innym 
w odniesieniu do ich najbliższych rodzin, przechodząc do trzeciej gęstości i 
niosąc ze sobą tę stronniczość, ale będąc teraz w pozycji, w której to 
nastawienie będzie powoli zmieniało się na takie, które jest ukierunkowane 
na kompleks społeczny, a ostatecznie na zjednoczenie ze wszystkim. Mam 
rację? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

19.15 P Y T A J Ą C Y  Zatem najnowsze istoty trzeciej gęstości, które właśnie przeszły z 
drugiej gęstości, nadal są silnie nastawione na służbę sobie. Musi istnieć 
wiele innych mechanizmów, aby stworzyć świadomość możliwości służenia 
innym. 
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Zastanawiam się, po pierwsze - dwie rzeczy. Zastanawiam się nad 
mechanizmem i zastanawiam się, kiedy następuje rozłam, gdzie istota jest 
w stanie kontynuować drogę ku służbie sobie, która ostatecznie zaprowadzi 
go do czwartej lub piątej gęstości. 

Zakładam, że jednostka może kontynuować... może zacząć, powiedzmy, w 
drugiej gęstości, od służby całkowicie sobie, i kontynuować to aż do końca 
i po prostu pozostać na tym, co nazwalibyśmy ścieżką służenia sobie i nigdy, 
przenigdy nie zostać zatrzymaną. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. To jest niepoprawne. Koncepcja służenia sobie w drugiej 
gęstości obejmuje służenie tym, którzy są związani z plemieniem lub 
gromadą. W drugiej gęstości nie jest to postrzegane jako oddzielenie siebie 
i innej jaźni. Wszystko jest postrzegane jako jaźń, ponieważ w niektórych 
formach bytów drugiej gęstości, jeśli plemię lub sfora zostanie osłabiona, to 
samo dzieje się z istotą w plemieniu lub w stadzie. 

Nowa lub początkująca istota trzeciej gęstości ma tę niewinną, powiedzmy, 
stronniczość lub zniekształcenie w postrzeganiu członków rodziny, 
społeczeństwa, jak byście mogli nazwać kraj, jako siebie. Tak więc, chociaż 
zniekształcenie nie pomaga w postępie w trzeciej gęstości, jest pozbawione 
polaryzacji. 

Rozłam staje się oczywisty, gdy istota postrzega inne jaźnie jako inne ja i 
świadomie decyduje się na manipulowanie innymi dla korzyści swojej jaźni. 
To jest początek drogi, o której mówisz. 

19.16 P Y T A J Ą C Y  Następnie, poprzez wolną wolę, gdzieś w doświadczeniu trzeciej 
gęstości, ścieżka rozdziela się i istota świadomie... prawdopodobnie nie 
wybiera świadomie. Czy istota świadomie wybiera tę ścieżkę w 
początkowym punkcie rozdzielenia? 

R A  Jestem Ra. Mówimy ogólnie, co jest niebezpieczne, ponieważ zawsze jest 
niedokładne. Zdajemy sobie jednak sprawę, że szukasz oglądu sytuacji, więc 
wyeliminujemy anomalie i będziemy mówić o większości. 

Większość istot trzeciej gęstości znajduje się daleko na wybranej ścieżce, 
zanim uzmysłowienie tej ścieżki jest świadome. 

19.17 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz mi powiedzieć, jakie skrzywienia tworzą ich pęd w 
kierunku wybranej ścieżki służenia sobie? 

R A  Jestem Ra. Możemy mówić tylko metaforą. Niektórzy kochają światło. 
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Niektórzy kochają ciemność. To kwestia wyjątkowego i nieskończenie 
różnorodnego Stwórcy, który wybiera i bawi się pośród swoich 
doświadczeń niczym dziecko na pikniku. Niektórzy cieszą się piknikiem i 
uważają, że słońce jest piękne, jedzenie pyszne, gry orzeźwiające i 
promieniują radością stworzenia. Niektórzy uważają noc za pyszną, a ich 
piknik to ból, trudności, cierpienie innych i badanie perwersji natury. Ci 
cieszą się innym piknikiem. 

Wszystkie te doświadczenia są dostępne. To wolna wola każdej istoty, która 
wybiera formę zabawy, formę przyjemności. 

19.18 P Y T A J Ą C Y  Zakładam, że istota na którejkolwiek ze ścieżek może w 
dowolnym momencie zdecydować się na wybór ścieżki i ewentualnie 
wrócić po śladach, przy czym zmiana ścieżki jest tym trudniejsza, im dalej 
przebyta. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. To jest niepoprawne. Im bardziej istota jest, jak byście to 
nazwali, spolaryzowana, tym łatwiej ta istota może zmienić polaryzację, tym 
więcej mocy i świadomości będzie miała istota. 

Prawdziwie bezradni to ci, którzy nie wybrali świadomie, ale którzy 
powtarzają wzorce bez wiedzy o powtórzeniach lub znaczeniu wzorca. 

19.19 P Y T A J Ą C Y  Uważam, że mamy tutaj bardzo, bardzo ważny punkt. Wydaje 
się więc, że w tej polaryzacji istnieje ogromny potencjał, taki sam jak w… 
Aby zrobić analogię, używając elektryczności: mamy biegun dodatni i 
ujemny. Im większy zbudujesz ładunek na którymkolwiek z nich, tym 
większa potencjalna różnica i tym większa zdolność do wykonywania pracy, 
jak to nazywamy, w sferze fizycznej. 

Wydaje mi się, że jest to dokładna analogia, jaką mamy tutaj w 
świadomości. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. To jest dokładnie poprawne. 

19.20 P Y T A J Ą C Y  Cóż, wydaje się więc, że istnieje związek między tym, co 
postrzegamy jako zjawiska fizyczne, powiedzmy, zjawiska elektryczne, a 
zjawiskami świadomości, i że wywodzą się one od Jednego Stwórcy, są 
praktycznie identyczne, ale mają nieco inne działania, jak [niesłyszalne]. Czy 
to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Ponownie upraszczamy, aby odpowiedzieć na Twoje 
zapytanie. 
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Sam kompleks fizyczny jest tworzony z wielu, wielu pól energetycznych lub 
pól elektromagnetycznych oddziałujących na siebie dzięki inteligentnej 
energii. Mentalne konfiguracje lub zniekształcenia każdego kompleksu 
dodatkowo dodają pola energii elektromagnetycznej i zniekształcają 
kompleksy fizyczne wzorców energii. Aspekt duchowy służący jako dalsza 
złożoność pól, która sama w sobie jest doskonała, ale która może zostać 
zrealizowana na wiele zniekształconych i niezintegrowanych sposobów 
przez pola energetyczne kompleksów umysłu i ciała. 

Zatem zamiast jednego, powiedzmy, magnesu o jednej biegunowości, w 
kompleksie ciała/umysłu/ducha masz jedną podstawową biegunowość 
wyrażoną w czymś, co nazwalibyście energią promienia fioletowego (sumą 
pól energetycznych), ale która jest pod wpływem wszelkiego rodzaju myśli 
generowanych przez kompleks umysłu; przez zniekształcenia kompleksu 
ciała; i przez liczne związki między mikrokosmosem (który jest bytem) a 
makrokosmosem w wielu formach - które możesz reprezentować, oglądając 
gwiazdy, jak je nazywacie, z których każda zawiera promień energii, który 
wchodzi do sieci elektromagnetycznej istoty z powodu jej indywidualnych 
zniekształceń. 

19.21 P Y T A J Ą C Y  Czy to jest zatem źródło tego, co nazywamy astrologią? 

R A  Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne pytanie tej sesji. 

Źródłem astrologii, jak to nazywacie, jest jeden ze sposobów postrzegania 
pierwotnych zniekształceń, które można przewidzieć wzdłuż linii 
prawdopodobieństwa/możliwości, biorąc pod uwagę, powiedzmy, 
kosmiczne orientacje i konfiguracje w momencie wejścia w 
fizyczny/mentalny kompleks ducha [poczęcie - przypis tłum.] oraz w czasie 
wejścia fizycznego/mentalnego/duchowego kompleksu w iluzję. [narodziny 
- przypis tłum.] 

Daje to możliwość zasugerowania podstawowych obszarów zniekształcenia. 
Nie ma nic więcej poza tym. Rola, jaką odgrywa astrologia, jest 
porównywalna do roli jednego korzenia wśród wielu. 

19.22 P Y T A J Ą C Y  Na koniec mam tylko dwa małe pytania. Instrument chciał, 
żebym zapytał, czy są jakieś inne substancje, pokarmy itp., których nie 
powinna jeść ani pić, ani czegokolwiek, czego nie powinna robić, ponieważ 
nie chce mieć złego kontaktu z jakiegokolwiek powodu. 

R A  Jestem Ra. Żadna czynność, w którą angażuje się ten instrument, nie 
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wpływa negatywnie na jego możliwości. Jest jedna czynność, która 
pozytywnie wpływa na jej możliwości. To jest aktywność seksualna, jak 
byście to nazwali. 

Spożywana jest substancja, która nie pomaga osobie w wykonywaniu 
wybranej przez nią służby, a mianowicie tą, którą nazwałbyś marihuaną. 
Jest to spowodowane zniekształceniem w kierunku przerw chemicznych w 
kompleksie umysłu, powodującym brak ciągłości synaptycznej. Jest to 
krótkotrwała reakcja chemiczna. Jednakże ten instrument nigdy nie używał 
tej konkretnej substancji podczas wykonywania tej służby. 

Uważamy, że omówiliśmy stosowanie takich środków chemicznych, jak 
LSD, co jest do pewnego stopnia pozytywne ze względu na działanie 
energetyzujące lub przyspieszenie sił witalnych. Jednak nie jest to zalecane 
w przypadku tego instrumentu ze względu na koszt, jaki pobiera z energii 
życiowej, gdy substancja przestaje działać, dotyczy to każdej stymulującej 
substancji chemicznej. 

19.23 P Y T A J Ą C Y  Jedyne inne pytanie, jakie mam, to, czy jest coś, co możemy 
zrobić, aby instrument czuł się bardziej komfortowo? I czy jest... chciałem 
zapytać o kolejną sesję, ale myślę, że dzisiaj jest już za późno. Nie zdawałem 
sobie sprawy. 

R A  Jestem Ra. Ten instrument jest dobrze ustawiony. Jesteście bardzo 
sumienni. Prosimy o dokładniejsze upewnienie się, że ten instrument nosi 
obuwie, które można by nazwać kompleksem wibracyjnym dźwięku 
„buty”. 

Jestem Ra. Zostawiam was w miłości i świetle Jednego Nieskończonego 
Stwórcy. Idźcie więc naprzód, radując się mocą i pokojem Jednego 
Stwórcy. Adonai. 



 

SESJA 20. 
9 LUTEGO 1981  

20.0 R A  Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle Nieskończonego 
Stwórcy. Komunikuję się teraz. 

20.1 P Y T A J Ą C Y  Pomyślałem, że najlepszym sposobem na zrobienie książki jest 
kontynuowanie pracy nad historią ewolucji i jej mechanizmem, aż 
całkowicie przejdziemy przez trzecią gęstość i to, co nastąpi w pierwszej 
części czwartej gęstości, tak aby mechanizm rozwoju kompleksu 
umysłu/ciała/ducha został wydobyty. Jeśli w jednej z tych sesji pojawi mi 
się problem z pytaniami, jakie mam zadać i gdzie - by nie tracić czasu - 
mogę zadać kilka pytań, których użyję w dalszej części książki, ale zawsze 
będziemy starać się podążać dalej w tym kierunku. 

Pierwsze pytanie, cofnijmy się trochę, co się stało z istotami drugiej gęstości, 
które były na tej planecie, a które nie były możliwe do zebrania? Zakładam, 
że byli tacy, których nie udało się zebrać podczas zbiorów do trzeciej 
gęstości. Możesz mi to powiedzieć? 

R A  Jestem Ra. Druga gęstość jest w stanie powtórzyć podczas trzeciej 
gęstości część swojego cyklu. 

20.2 P Y T A J Ą C Y  Następnie istoty drugiej gęstości, które nie zostały zebrane na 
początku tego 75 000-letniego okresu - niektóre wciąż znajdują się w 
drugiej gęstości na tej planecie. Czy któryś z tych, którzy pozostali w drugiej 
gęstości, został zebrany do trzeciej gęstości w ciągu ostatnich 75 000 lat? 

R A  Jestem Ra. Staje się to coraz bardziej prawdziwe. 

20.3 P Y T A J Ą C Y  Tak więc, coraz więcej istot drugiej gęstości przechodzi do 
trzeciej gęstości. Czy możesz podać przykład istoty drugiej gęstości, która 
wkroczyła do trzeciej gęstości, powiedzmy, w niedalekiej przeszłości? 

R A  Jestem Ra. Być może najczęstszym przypadkiem ukończenia nauki 
drugiej gęstości podczas cyklu trzeciej gęstości jest tak zwane zwierzę 
domowe: zwierzę, które jest wystawione na indywidualizujące wpływy więzi 
między zwierzęciem a istotą trzeciej gęstości. Ta indywidualizacja powoduje 
gwałtowny wzrost potencjału istoty drugiej gęstości, tak że po ustaniu 
kompleksu fizycznego, kompleks umysłu/ciała nie powraca do 
niezróżnicowanej świadomości tego gatunku, jeśli można tak powiedzieć. 
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20.4 P Y T A J Ą C Y  W takim razie czy możesz podać mi przykład istoty w trzeciej 
gęstości, która przedtem była istotą drugiej gęstości? Jakim typem istot się 
tutaj stają? 

R A  Jestem Ra. Ponieważ istota drugiej gęstości powraca jako trzecia gęstość 
na początku tego procesu uczenia się, jest ona wyposażona w najniższe, jeśli 
tak nazwiesz te zniekształcenia wibracyjne, formy świadomości trzeciej 
gęstości; to znaczy wyposażona w samoświadomość. 

20.5 P Y T A J Ą C Y  Byłby to zatem człowiek w naszej postaci, który rozpoczynałby 
rozumienie trzeciej gęstości. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

20.6 P Y T A J Ą C Y  Mówiąc o szybkich zmianach, które zaszły w fizycznym 
pojeździe, przy przejściu z drugiej do trzeciej gęstości: to, jak powiedziałeś, 
nastąpiło w ciągu mniej więcej półtora pokolenia. Utracono owłosienie 
ciała i nastąpiły zmiany strukturalne. 

Jestem świadomy fizyki Deweya B. Larsona, który stwierdza, że wszystko 
jest ruchem lub wibracją. Czy mam rację zakładając, że podstawowa 
wibracja, która tworzy świat fizyczny, jakiego doświadczamy, zmienia się, 
tworząc w ten sposób inny zestaw parametrów, powiedzmy, w tym krótkim 
okresie między zmianami gęstości, uwzględniając nowy typ pojazdu? Mam 
rację? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

20.7 P Y T A J Ą C Y  Tak na marginesie, tutaj pytanie poboczne: Czy fizyka Deweya 
Larsona jest poprawna? 

R A  Jestem Ra. Fizyka kompleksu wibracyjnego dźwięku, Dewey, jest 
poprawnym systemem na tyle, na ile jest to możliwe. Są takie rzeczy, 
których nie ma w tym systemie. Jednak ci, którzy przyjdą po tej konkretnej 
istocie, używając podstawowych pojęć wibracji i badania zniekształceń 
wibracyjnych, zaczną rozumieć to, co znacie jako grawitację, i te rzeczy, 
które uważacie za „n-te” wymiary. Te rzeczy są konieczne, aby uwzględnić 
je w bardziej uniwersalnej, powiedzmy, teorii fizycznej. 

20.8 P Y T A J Ą C Y  Czy zatem ta istota, Dewey... czy przyniósł ten materiał w swojej 
inkarnacji, aby użyć go głównie w czwartej gęstości? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 
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20.9 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Wczoraj mówiliśmy o podziale, który ma miejsce w 
trzeciej gęstości, kiedy istota, świadomie lub z powodu uprzedzeń, wybiera 
ścieżkę służby innym lub służby sobie. Pojawiło się filozoficzne pytanie, 
dlaczego taki podział w ogóle istnieje. Mam wrażenie, że tak jak w 
przypadku elektryczności, jeśli nie mamy biegunowości w elektryczności, 
nie mamy prądu; nie mamy żadnego działania; nie mamy… Dlatego 
zakładam, że w świadomości bez takiej biegunowości nie byłoby działania 
ani doświadczenia. Czy to jest poprawne? 

R A  To jest poprawne. Możesz użyć ogólnego terminu „praca”. 

20.10 P Y T A J Ą C Y  Wtedy koncepcja służby sobie lub służenia innym jest 
obowiązkowa, jeśli chcemy mieć pracę, czy to w świadomości, czy też pracę 
mechaniczną lub pracę wg konceptu Newtonowskiego w fizyczności. Czy 
to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Jest to poprawne z jednym uzupełnieniem. Cewka, jak 
możesz rozumieć ten termin, jest nawinięta, jest potencjalna, jest gotowa. 
To, czego brakuje bez polaryzacji, to ładunek. 

20.11 P Y T A J Ą C Y  Wtedy ładunek jest dostarczany przez zindywidualizowaną 
świadomość. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Ładunek jest dostarczany przez zindywidualizowaną istotę, 
wykorzystującą dopływy i strumienie napływającej energii poprzez wybory 
wolnej woli. 

20.12 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Jak tylko trzecia gęstość zaczęła się 75 000 lat temu i 
wcieliliśmy się w byty trzeciej gęstości, jaka była średnia długość ludzkiego 
życia w tamtym czasie? 

R A  Jestem Ra. Na początku tej szczególnej części waszego kontinuum 
przestrzeni/czasu przeciętny czas życia wynosił około dziewięćset lat. 

20.13 P Y T A J Ą C Y  Czy średnia długość życia wydłużyła się czy skróciła w miarę 
przechodzenia do doświadczenia trzeciej gęstości? 

R A  Jestem Ra. Ta długość życia ma szczególne zastosowanie w tej gęstości, 
a biorąc pod uwagę harmonijny rozwój nauki/nauczania tej gęstości, 
długość życia kompleksu fizycznego pozostanie taka sama przez cały cykl. 
Jednakże wasza szczególna sfera planetarna rozwinęła wibracje w drugim 
głównym cyklu, co dramatycznie skróciło długość życia. 
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20.14 P Y T A J Ą C Y  Zakładając, że główny cykl trwa 25 000 lat, pod koniec 
pierwszego 25 000-letniego cyklu, jak długi był okres życia? 

R A  Długość życia pod koniec pierwszego cyklu, który nazywasz głównym, 
wynosiła około siedemset waszych lat. 

20.15 P Y T A J Ą C Y  Zatem w ciągu 25 000 lat straciliśmy dwieście lat życia. Czy to 
jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

20.16 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz mi podać powód tego skrócenia długości życia? 

R A  Jestem Ra. Przyczyną tego skrócenia jest zawsze nieeufoniczna lub 
nieharmonijna relacyjna wibracja między innymi jaźniami. W pierwszym 
cyklu nie było to dotkliwe ze względu na rozproszenie ludzi, [ale był] 
narastający kompleks zniekształceń odczuć w kierunku oddzielenia od 
innych jaźni.1 

20.17 P Y T A J Ą C Y  Zakładam, że na początku jednego z tych cykli mogła wystąpić 
polaryzacja pozytywna, która generalnie wystąpiłaby w ciągu 25 000 lat 
albo polaryzacja negatywna. Czy przyczyną negatywnej polaryzacji i 
skrócenia cyklu jest napływ istot z Marsa, które już spolaryzowały się nieco 
negatywnie? 

R A  Jestem Ra. To jest niepoprawne. Nie było silnej negatywnej polaryzacji 
z powodu tego napływu. Skrócenie długości życia wynikało przede 
wszystkim z braku budowania pozytywnej orientacji. Gdy nie ma postępu, 
warunki, które zapewniają postęp, są stopniowo tracone. Jest to jedna z 
trudności związanych z pozostaniem niespolaryzowanym. Szanse, 
powiedzmy, postępu są coraz mniejsze. 

20.18 P Y T A J Ą C Y  Tak więc, jak to rozumiem, na początku tego 75 000-letniego 
cyklu mamy mieszaninę istot - tych, które przeszły z drugiej gęstości na 
Ziemi, aby stać się trzecią gęstością, a następnie grupa istot przeniesionych 
z planety Mars do inkarnacji w trzeciej gęstości tutaj. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

                                                             
1 To zdanie zostało zredagowane w celu wyjaśnienia, jakie naszym zdaniem jest 

zamierzone znaczenie Ra. Oryginalne zdanie brzmi: „W pierwszym cyklu nie było to 
dotkliwe, ale ze względu na rozproszenie ludzi i narastające zniekształcenia 
kompleksu-uczuć w kierunku odrębności od innych jaźni.” 
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20.19 P Y T A J Ą C Y  Co... Kontynuuj. 

R A  Musisz pamiętać, że osoby przeniesione do tej sfery znajdowały się w 
środku swojej trzeciej gęstości, więc ta trzecia gęstość była raczej adaptacją 
niż początkiem. 

20.20 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Jaki procent istot, z grubsza, był... które w tym czasie 
znajdowały się w trzeciej gęstości, były Marsjanami a jaki procent zebrano 
z drugiej gęstości na Ziemi? 

R A  Jestem Ra. Prawdopodobnie połowę populacji trzeciej gęstości 
stanowiły istoty z Czerwonej Planety, Marsa, jak to nazywacie; być może 
jedna czwarta z drugiej gęstości waszej sfery planetarnej; w przybliżeniu 
jedna czwarta z innych źródeł, innych sfer planetarnych, których istoty 
wybrały tę planetarną sferę do pracy w trzeciej gęstości. 

20.21 P Y T A J Ą C Y  Kiedy inkarnowali się tutaj, czy mieszali się? Czy wszystkie te trzy 
typy mieszały się razem w społeczeństwach lub grupach, czy też były 
rozdzielone przez grupę lub społeczeństwo? 

R A  Jestem Ra. Pozostały w większości niezmieszane. 

20.22 P Y T A J Ą C Y  Czy zatem to niemieszanie się prowadziło do możliwości 
rozdzielenia się grup, czy też do powstania wojowniczej postawy między 
grupami? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

20.23 P Y T A J Ą C Y  Czy zatem to pomogło w skróceniu długości życia? 

R A  Jestem Ra. To skróciło długość życia, jak to nazywacie. 

20.24 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz mi powiedzieć, dlaczego dziewięćset lat to 
optymalna długość życia? 

R A  Jestem Ra. Kompleks umysłu/ciała/ducha trzeciej gęstości ma, być 
może, sto razy intensywniejszy program działania katalitycznego, z którego 
można wydobywać zniekształcenia i uczyć się/nauczać, niż jakakolwiek 
inna z gęstości. W ten sposób uczenie się/nauczanie są najbardziej 
zagmatwane dla kompleksu umysłu/ciała/ducha, który jest, powiedzmy, 
zalany oceanem doświadczenia. 

Podczas pierwszych, powiedzmy, około 150 do 200 waszych lat, wg tego 
jak mierzycie czas, kompleks umysłu/ciała/ducha przechodzi przez proces 
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duchowego dzieciństwa, a umysł i ciało nie są wystarczająco 
zdyscyplinowane, aby nadać jasności napływom duchowym. Zatem 
pozostały czas jest przeznaczony na optymalizację zrozumienia, które 
wynika z samego doświadczenia. 

20.25 P Y T A J Ą C Y  Obecnie mogłoby się wydawać, że długość naszego życia jest o 
wiele za krótka dla tych, którzy są nowicjuszami na lekcjach trzeciej 
gęstości. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. Te istoty, które w jakiś sposób nauczyły 
się/nauczały odpowiednich zniekształceń dla szybkiego wzrostu, mogą teraz 
działać w ramach krótszego okresu życia. Jednak duża przewaga waszych 
istot znajduje się w czymś, co można uznać za wieczne dzieciństwo. 

20.26 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Wracając do pierwszego 25-tysięcznego okresu, czyli 
głównego cyklu, jakiego rodzaju pomoc Konfederacja udzieliła istotom, 
które znajdowały się w tym 25-tysięcznym okresie, aby miały szansę się 
rozwijać? 

R A  Jestem Ra. Członkowie Konfederacji, którzy mieszkają na planie 
wewnętrznym w planetarnym kompleksie gęstości wibracji, pracowali z 
tymi istotami. Istniała również pomoc jednej z Konfederacji, która 
współpracowała z tymi z Marsa w dokonaniu transferu. 

W przeważającej części udział był ograniczony, ponieważ należało pozwolić 
na pełne doświadczenie działania mechanizmu pomieszania, aby istoty 
planetarne mogły swobodnie rozwinąć to, czego pragnęły, powiedzmy, w 
ich własnym myśleniu. 

Często zdarza się, że cykl planetarny trzeciej gęstości będzie przebiegał w 
taki sposób, że nie będzie potrzeby pomocy w postaci informacji, 
powiedzmy, z zewnątrz lub od innych istot. Raczej same istoty są w stanie 
same pracować nad odpowiednimi polaryzacjami i celami uczenia się/nauk 
trzeciej gęstości. 

20.27 P Y T A J Ą C Y  Przyjmę zatem takie założenie: gdyby w ciągu 25 000 lat 
osiągnięto maksymalną wydajność, jednostki spolaryzowałyby się albo w 
kierunku służenia sobie, albo służenia innym, jednemu lub drugiemu. To 
sprawiłoby, że pod koniec tego 25-tysięcznego okresu można by było je 
zbierać do służby sobie lub innym w czwartej gęstości, w którym to 
przypadku musieliby przenieść się na inną planetę, ponieważ ta zostałaby 
w trzeciej gęstości przez kolejne pięćdziesiąt tysięcy lat. Czy to jest 
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poprawne? 

R A  Jestem Ra. Pozwól nam rozwikłać twoje założenie, które jest złożone i 
po części poprawne. 

Pierwotnym pragnieniem jest, aby istoty poszukiwały i stawały się 
jednością. Jeśli istoty mogą to zrobić w jednej chwili, mogą pójść naprzód 
w jednej chwili; a zatem gdyby miało to nastąpić w głównym cyklu, 
rzeczywiście planeta trzeciej gęstości zostałaby opuszczona pod koniec tego 
cyklu. 

Jednakże bardziej zbliża się to do mediany, czy raczej średniej, jak można 
powiedzieć, rozwoju trzeciej gęstości w całym jednym nieskończonym 
wszechświecie, że po pierwszym cyklu następują małe zbiory; pozostała 
część była znacznie spolaryzowana, przy czym drugi cykl ma znacznie 
większe zbiory; pozostała część jest jeszcze bardziej spolaryzowana, trzeci 
cykl kończy proces i zakańcza zbiory. 

20.28 P Y T A J Ą C Y  Bardzo dobrze. Czy zatem Konfederacja, powiedzmy, 
obserwowała i spodziewała się zobaczyć zbiory pod koniec 25 000-letniego 
okresu, w których pewien procent byłby zbiorem pozytywnej czwartej 
gęstości a pewien procent byłby zbiorem negatywnej czwartej gęstości? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. Możecie widzieć naszą rolę w pierwszym 
głównym cyklu jako ogrodnika, który znając porę roku, jest zadowolony z 
czekania na wiosnę. Kiedy wiosna nie przychodzi, nasiona nie kiełkują; 
wtedy to ogrodnik musi popracować w ogrodzie. 

20.29 P Y T A J Ą C Y  Czy mam zatem rozumieć, że pod koniec tych 25 000 lat nie 
było ani dających się zebrać istot o pozytywnej, ani negatywnej polarności?? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. Ci, których nazywacie grupą Oriona, podjęli 
podczas tego cyklu jedną próbę zaoferowania informacji osobom z trzeciej 
gęstości. Jednak informacja nie dotarła do uszu nikogo, kto chciałby 
podążać tą drogą do biegunowości. 

20.30 P Y T A J Ą C Y  Jakiej techniki użyła grupa Oriona, aby przekazać te informacje? 

R A  Jestem Ra. Zastosowana technika była dwojakiego rodzaju: 

Po pierwsze, transfer myśli lub to, co możesz nazwać telepatią. 

Po drugie, rozmieszczenie niektórych kamieni w celu zasugerowania 
silnych wpływów mocy, w tym posągów i formacji skalnych na waszych 
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obszarach Pacyfiku, jak je teraz nazywacie, i do pewnego stopnia w waszych 
regionach Ameryki Środkowej, jak je teraz rozumiecie. 

20.31 P Y T A J Ą C Y  Czy po części mówisz o kamiennych głowach Wyspy 
Wielkanocnej? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

20.32 P Y T A J Ą C Y  Jak takie kamienne głowy wpłynęłyby na ludzi, aby podążali 
ścieżką służby sobie? 

R A  Jestem Ra. Wyobraź sobie, jeśli chcesz, istoty żyjące w taki sposób, że 
ich kompleksy umysłu/ciała/ducha są na tym, co wydaje się być łaską sił, 
których nie mogą kontrolować. Biorąc pod uwagę naładowaną istotę, taką 
jak posąg lub formacja skalna, naładowaną wyłącznie mocą, jest możliwe, 
aby wolna wola tych, którzy oglądają tę konkretną strukturę lub formację, 
przypisała tej mocy, władzę nad rzeczami, których nie można kontrolować. 
To z kolei ma potencjał do dalszego zniekształcania w kierunku władzy nad 
innymi jaźniami. 

20.33 P Y T A J Ą C Y  Jak zbudowano te kamienne głowy? 

R A  Jestem Ra. Zostały one skonstruowane przez myśl po zeskanowaniu 
głębokiego umysłu, pnia drzewa umysłu, patrząc na obrazy, które 
najprawdopodobniej wywołują u widza uczucie podziwu. 

20.34 P Y T A J Ą C Y  A zatem czy istoty Oriona zrobiły to same? Czy wylądowali 
fizycznie, czy zrobili to z planów mentalnych, czy też użyli jednej z 
inkarnowanych istot do skonstruowania ich za pomocą myśli? 

R A  Jestem Ra. Prawie wszystkie te konstrukcje i formacje zostały 
zbudowane na odległość dzięki myśli. Niewiele zostało stworzonych w 
późniejszych czasach przez istoty na waszej ziemskiej płaszczyźnie/gęstości 
naśladujące oryginalne konstrukcje. 

20.35 P Y T A J Ą C Y  Jakiej gęstości istota Oriona stworzyła te głowy? 

R A  Jestem Ra. Czwarta gęstość, gęstość miłości, czyli zrozumienia, była 
gęstością tej konkretnej istoty, która oferowała tę możliwość tym z waszego 
pierwszego głównego cyklu. 

20.36 P Y T A J Ą C Y  Używasz tej samej nomenklatury dla negatywnej czwartej 
gęstości, jak dla pozytywnej czwartej gęstości. Obie nazywane są wymiarem 
miłości lub zrozumienia. Czy to jest poprawne? 



 SESJA 20. 193 

 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. Miłość i zrozumienie, czy to do samego siebie 
czy też do innych, jest jednym. 

20.37 P Y T A J Ą C Y  Jaka była przybliżona data w minionych latach budowy tych 
głów? 

R A  Jestem Ra. To było w przybliżeniu sześć zero, sześćdziesiąt tysięcy [60 
000] waszych lat w przeszłym czasie/przestrzeni waszego kontinuum. 

20.38 P Y T A J Ą C Y  Jakie konstrukcje zostały zbudowane w Ameryce Południowej? 

R A  Jestem Ra. W tym miejscu powstały charakterystyczne posągi, niektóre 
formacje z tego, co nazywasz skałą, a niektóre formacje obejmujące skałę i 
ziemię. 

20.39 P Y T A J Ą C Y  Czy były w tym zawarte linie z Nazca? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

20.40 P Y T A J Ą C Y  Skoro można to zobaczyć tylko z wysokości, jakie to przyniosło 
korzyści? 

R A  Jestem Ra. Formacje były pożyteczne, ponieważ były naładowane 
energią mocy. 

20.41 P Y T A J Ą C Y  Jestem trochę zdezorientowany. Te linie z Nazca są mało 
zrozumiałe dla istoty chodzącej po powierzchni. Nie widzi niczego poza 
zakłóceniem powierzchni. Jeśli jednak wejdziesz na dużą wysokość, możesz 
zobaczyć wzory. Jaka była korzyść dla istot chodzących po powierzchni? 

R A  Jestem Ra. Usuwając ilość czasu/przestrzeni, która jest teraz waszą 
teraźniejszością, trudno jest dostrzec to, że w czasie/przestrzeni sześćdziesiąt 
tysięcy [60 000] lat temu grunt był uformowany w taki sposób, że był w 
widoczny sposób ułożony w potężne wzory strukturalne, z punktu 
widokowego na odległych wzgórzach. 

20.42 P Y T A J Ą C Y  Innymi słowy, w tamtym czasie były tam wzgórza górujące nad 
tymi liniami? 

R A  Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne pytanie tej sesji. 

Cała gładkość, jak widzicie teraz ten obszar, została zbudowana w wielu 
miejscach na wzgórzach. Kontinuum czasu/przestrzeni rozwijało się wraz z 
wiatrem i pogodą, jak można powiedzieć, w znacznym stopniu powodując 
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erozję zarówno potężnych struktur ziemi zaprojektowanych w tamtym 
czasie, jak i natury otaczającego krajobrazu. 

20.43 P Y T A J Ą C Y  Myślę, że rozumiem. Więc te linie są tylko słabymi śladami tego, 
co kiedyś tam było? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

20.44 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Musimy wiedzieć, czy możliwe jest kontynuowanie z 
kolejną sesją później, czy nie, i czy jest coś, co możemy zrobić, aby 
instrument czuł się bardziej komfortowo? 

R A  Jestem Ra. To jest możliwe. Prosimy aby ułożenie instrumentu było 
uważnie przestrzegane. Poza tym, jesteście sumienni. 

Czy jest jakieś krótkie zapytanie przed zamknięciem? 

20.45 P Y T A J Ą C Y  W kolejnej sesji zamierzam skupić się na rozwoju pozytywnie 
zorientowanych istot w pierwszych 25 000 lat. Wiem, że nie możesz 
sugerować. Ale wydaje mi się, że jest to… Mam nadzieję, że podążam 
właściwą ścieżką w badaniu całego rozwoju i wpływów w historii naszej 
trzeciej gęstości Czy możesz to w ogóle jakoś skomentować? 

R A  Jestem Ra. Wybory należą do ciebie, w zależności od twojego 
rozeznania. 

Jestem Ra. Zostawiam was w miłości i świetle Jednego Nieskończonego 
Stwórcy. Idźcie więc naprzód, radując się mocą i pokojem Jednego 
Stwórcy. Adonai. 



 

SESJA 21. 
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21.0 R A  Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle Nieskończonego 
Stwórcy. Komunikujemy się teraz. 

21.1 P Y T A J Ą C Y  Mam kilka pytań, których nie chciałbym zapomnieć zadać w tym 
czasie. Zadam je najpierw. 

Pierwsze pytanie brzmi: czy przyszła treść tej książki zostanie w jakikolwiek 
sposób zmieniona, jeśli instrument odczyta materiał, który już uzyskaliśmy? 

R A  Jestem Ra. Przyszła, jak mierzysz w czasie/przestrzeni, komunikacja, 
którą oferujemy za pośrednictwem tego instrumentu, nie ma związku z 
kompleksem umysłu tego instrumentu. Wynika to z dwóch rzeczy: 

Po pierwsze, z wierności instrumentu w oddaniu swojej woli służbie 
Nieskończonemu Stwórcy. 

Po drugie, ze zniekształcenia/zrozumienia naszego kompleksu pamięci 
społecznej wynika, że najbardziej efektywnym sposobem przekazywania 
materiału z jak najmniejszymi zniekształceniami, biorąc pod uwagę 
konieczność użycia kompleksów wibracyjnych dźwięku, jest usunięcie 
kompleksu świadomego umysłu z kompleksu ducha/umysłu/ciała, abyśmy 
mogli komunikować się bez nawiązywania do jakiejkolwiek orientacji 
instrumentu. 

21.2 P Y T A J Ą C Y  Małe uzupełnienie do tego: Czy używasz swojego słownictwa czy 
słownictwa instrumentu, aby komunikować się z nami? 

R A  Jestem Ra. Używamy słownictwa języka, który znasz. To nie jest 
słownictwo instrumentu. Jednak ten szczególny kompleks 
umysłu/ciała/ducha używa wystarczająco dużej liczby kompleksów 
wibracyjnych dźwięku, że rozróżnienie to jest często bez znaczenia. 

21.3 P Y T A J Ą C Y  Andrija Puharich odwiedzi nas w dalszej części miesiąca. Czy 
może przeczytać niepublikowany materiał o leczeniu? 

R A  Jestem Ra. Istota, o której mówisz, posiada wiedzę o tym materiale w 
swojej świadomej pamięci w nieco zmienionej formie. Dlatego pozwolenie 
tej istocie na zapoznanie się z tym materiałem jest nieszkodliwe. Jednakże 
prosimy aby kompleks umysłu/ciała/ducha Henry był dostatecznie 



196 KONTAKT Z RA: NAUCZANIE PRAWA JEDNOŚCI 

przygotowany poprzez medytację, kontemplację lub modlitwę przed 
przystąpieniem do tych prac. Obecnie, jak powiedzieliśmy wcześniej, ten 
kompleks umysłu/ciała/ducha nie ma właściwego zniekształcenia 
wibracyjnego. 

21.4 P Y T A J Ą C Y  Zdecydowałem się już wykluczyć go z tych prac. Postanowiłem 
tylko pozwolić mu przeczytać materiał. Jedyną rzeczą jest to, że 
zauważyłem, że w materiale, który istnieje teraz, jest pewne stwierdzenie, 
które pozwoli mu zrozumieć, kim, moim zdaniem, naprawdę był Spectra. 
Wydaje mi się, że moim obowiązkiem jest usunąć to z jego wiedzy, aby 
zachować tę samą wolną wolę, którą próbowałeś zachować, nie określając 
pochodzenia Spectry, jego kontaktu w Izraelu. Mam rację? 

R A  Jestem Ra. To kwestia twojego uznania. 

21.5 P Y T A J Ą C Y  Tak myślałem, że to powiesz. 

Cóż, teraz wrócimy do bieżącej sprawy - tworzenia książki. Chciałbym, 
skoro obejmujemy tę wczesną część cyklu 75 000 lat, chciałbym... 
Chciałbym cofnąć się trochę, być może dość daleko, do czasu sprzed 75 
000 lat, i jeszcze raz przyjrzeć się transferowi istot z Maldeku, aby wyjaśnić 
tę kwestię. Chciałbym sprawdzić daty, które nam podałeś, ponieważ 
mieliśmy pewne zniekształcenia w liczbach na początku i obawiam się, że 
może to być zniekształcone. Te istoty z Maldeka zostały przeniesione ile lat 
temu? 

R A  Jestem Ra. Istoty, o których mówisz, przeszły kilka przemian, z których 
pierwsze wystąpiły mniej więcej pięć zero zero tysięcy [500 000] lat w 
waszej przeszłości według tego jak mierzycie czas. W tym czasie istoty te 
zostały przekształcone w węzeł. Trwało to przez tak zwane eony waszego 
czasu. Ci, którzy im pomagali, wielokrotnie nie byli w stanie do nich 
dotrzeć. 

W okresie około dwa zero zero tysięcy [200 000] lat w waszej przeszłości, 
według tego jak mierzycie czas, istota Konfederacji była w stanie rozluźnić 
ten węzeł, z którego nikt nie uciekł podczas unicestwienia planety. Istoty te 
zostały następnie ponownie przekształcone w wewnętrzne lub czasowo-
przestrzenne wymiary i przeszły długi proces leczenia. Kiedy to zostało 
osiągnięte, istoty te były następnie w stanie określić odpowiedni ruch, 
powiedzmy, w celu stworzenia warunków dla złagodzenia konsekwencji 
swoich działań.  
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W czasie cztery sześć zero zero zero, czterdzieści sześć tysięcy [46 000] lat 
w waszej przeszłości, jak mierzycie czas, w przybliżeniu, istoty te wybrały 
inkarnację wewnątrz sfery planetarnej.1 

21.6 P Y T A J Ą C Y  Rozumiem. Tak więc, żadne wcielenie istot z Maldeka nie 
nastąpiło przed tym wielkim cyklem, trwającym 75 000 lat. Zgadza się? 

R A  Jestem Ra. Jest to poprawne w sensie inkarnacji w czasie/przestrzeni 
trzeciej gęstości.2 

21.7 P Y T A J Ą C Y  Czy któraś z tych istot inkarnowała się w drugiej gęstości przed 
tym cyklem 75 000 lat? 

R A  Jestem Ra. To jest niepoprawne. Te konkretne istoty inkarnowały się w 
czasie/przestrzeni trzeciej gęstości, czyli tzw. płaszczyznach wewnętrznych, 
przechodząc proces uzdrawiania i zbliżając się do realizacji swojego 
działania. 

21.8 P Y T A J Ą C Y  Nie mam zamiaru zajmować się tematem, który już omówiliśmy, 
ale są pewne punkty, w których mamy problem z pełnym zrozumieniem i 
czasami muszę zadać pytanie w inny sposób aby w pełni to zrozumieć. 
Dziękuję. 

Tak więc wiemy, że na początku tego 75 000-letniego cyklu została 
ustanowiona kwarantanna. Zakładam więc, że Strażnicy byli świadomi 
naruszeń wolnej woli, które miałyby miejsce, gdyby nie wprowadzili jej w 
tym czasie i dlatego to zrobili. To… Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Jest to częściowo błędne. Niepoprawność jest następująca: te 
istoty, których doświadczenia trzeciej gęstości na waszej Czerwonej 
Planecie zostały przedwcześnie zakończone, otrzymały wsparcie genetyczne 
podczas przenoszenia do tej trzeciej gęstości. Chociaż czyniono to z chęci 
pomocy, postrzegano to jako naruszenie wolnej woli. Lekka kwarantanna, 
na którą składają się Strażnicy lub ogrodnicy, jak można ich nazwać, która 
była już wprowadzona, została zintensyfikowana. 

21.9 P Y T A J Ą C Y  Teraz, gdy rozpoczął się cykl 75 000 lat, średnia długość życia 
wynosiła około dziewięćset lat. Jaki był proces i harmonogram... 
mechanizm, że tak powiem, reinkarnacji w tamtym czasie, i jakie znaczenie 
                                                             

1  Daty podane w tej odpowiedzi wydają się być sprzeczne z datami podanymi w 10.1. 
2  Prawdopodobnie Ra miał zamiar powiedzieć tutaj o przestrzeni/czasie. 
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miał czas pomiędzy inkarnacjami w fizyczność trzeciej gęstości do rozwoju 
kompleksu umysłu/ciała/ducha? 

R A  Jestem Ra. To zapytanie jest bardziej złożone niż większość. Zacznijmy. 
Wzorzec inkarnacji początkującego kompleksu umysłu/ciała/ducha trzeciej 
gęstości zaczyna się w ciemności, ponieważ możesz myśleć lub rozważać 
waszą gęstość jako, jak można powiedzieć, gęstość snu i zapomnienia. To 
jedyna płaszczyzna zapomnienia. Istota trzeciej gęstości musi zapomnieć, 
aby mechanizmy pomieszania lub wolnej woli mogły działać na nowo 
zindywidualizowany kompleks świadomości. 

Tak więc istota początkująca jest w całej swojej niewinności zorientowana 
na zwierzęce zachowania używając innych jaźni tylko jako przedłużenie 
siebie dla zachowania całości własnej jaźni. Istota powoli staje się świadoma, 
że ma potrzeby, powiedzmy, które nie są zwierzęce; to znaczy, że są 
bezużyteczne do przetrwania. Do tych potrzeb należą: potrzeba 
towarzystwa, potrzeba śmiechu, potrzeba piękna, potrzeba poznania tego 
wszechświata. To są początkowe potrzeby. 

Gdy inkarnacje zaczynają się gromadzić, odkrywane są dalsze potrzeby: 
potrzeba handlu, potrzeba miłości, potrzeba bycia kochanym, potrzeba 
wyniesienia zachowań zwierzęcych do bardziej uniwersalnej perspektywy. 

Podczas pierwszej części cykli trzeciej gęstości inkarnacje są automatyczne i 
następują szybko po ustaniu kompleksu energetycznego wehikułu 
fizycznego. Istnieje niewielka potrzeba przeglądu lub uzdrowienia 
doświadczeń wcielenia. Ponieważ, jak byście nazwali, centra energetyczne 
zaczynają być aktywowane w większym stopniu, więcej treści 
doświadczenia podczas wcielenia dotyczy lekcji miłości. 

W ten sposób, jak możesz to rozumieć, czas między wcieleniami zostaje 
wydłużony, aby zwrócić odpowiednią uwagę na przegląd i uzdrowienie 
doświadczeń z poprzedniego wcielenia. W pewnym momencie w trzeciej 
gęstości, centrum energii zielonego promienia zostaje aktywowane i w tym 
momencie inkarnacja przestaje być automatyczna. 

21.10 P Y T A J Ą C Y  Kiedy inkarnacja przestaje stawać się automatyczna, zakładam, 
że istota może zdecydować, kiedy musi się reinkarnować dla korzyści 
własnej nauki. Czy również wybiera swoich rodziców? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 



 SESJA 21. 199 

 

21.11 P Y T A J Ą C Y  W tym momencie naszego cyklu, pod jego koniec, jaki procent 
istot w przybliżeniu inkarnuje się dokonując własnych wyborów? 

R A  Jestem Ra. Przybliżony odsetek to pięć, cztery, pięćdziesiąt cztery [54] 
procent. 

21.12 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Czy podczas tego pierwszego cyklu 25 000 lat w ogóle 
nastąpił rozwój przemysłu? Czy w tym okresie były dostępne dla ludzi jakieś 
maszyny? 

R A  Jestem Ra. Używając terminu „maszyna” do znaczenia, które 
przypisujesz, odpowiedź brzmi: nie. Były jednak, powiedzmy, różne 
narzędzia drewniane i kamienne, których używano do zdobywania 
pożywienia i do użycia w agresji. 

21.13 P Y T A J Ą C Y  Czy pod koniec tego pierwszego 25 000-letniego cyklu nastąpiła 
jakakolwiek fizyczna zmiana, która nastąpiła gwałtownie, jak ta, która 
zachodzi w cyklu 75 000 lat, czy też jest to tylko czas indeksowania okresu 
zbiorów? 

R A  Jestem Ra. Nie było żadnej zmiany poza tą, która zgodnie z inteligentną 
energią, lub jak można by to nazwać, ewolucją fizyczną, dostosowywała 
kompleksy fizyczne do ich środowiska - to jest np. kolor skóry ze względu 
na obszar planety, na której żyły istoty, stopniowy wzrost liczby ludności 
dzięki lepszemu spożyciu żywności. 

21.14 P Y T A J Ą C Y  Następnie mamy stan, w którym pod koniec pierwszego 25 000-
letniego okresu powiedziałbym… Zgaduję, że Strażnicy odkryli, że nie było 
zbioru ani pozytywnie, ani negatywnie nastawionych istot. Powiedz mi 
więc, co się stało? Jakie działania podjęto itp.? 

R A  Jestem Ra. Nie podjęto żadnych działań poza pozostaniem świadomym 
możliwości wezwania pomocy lub zrozumienia wśród istot tej gęstości. 
Konfederacja troszczy się o zachowanie warunków sprzyjających nauce. W 
większości dotyczy to pierwotnego zniekształcenia wolnej woli. 

21.15 P Y T A J Ą C Y  Zatem zakładam, że ogrodnicy z Konfederacji nic nie zrobili, 
dopóki niektóre rośliny w ich ogrodzie, powiedzmy, nie wezwały ich po 
pomoc. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

21.16 P Y T A J Ą C Y  Kiedy doszło do pierwszego wezwania i jak to się stało? 
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R A  Pierwsze wezwanie miało miejsce około cztery sześć tysięcy czterdzieści 
sześć tysięcy [46 000] lat temu. To wezwanie należało do tych z Maldeka. 
Istoty te były świadome swojej potrzeby naprawienia konsekwencji swojego 
działania i były zdezorientowane w stanie wcielenia co do okoliczności ich 
wcielenia: nieświadome będąc przebudzonymi, świadome będąc dosyć 
zdezorientowanymi. To stworzyło wezwanie. Konfederacja wysłała tym 
istotom miłość i światło. 

21.17 P Y T A J Ą C Y  W jaki sposób Konfederacja wysłała tę miłość i światło? Co 
dokładnie zrobili? 

R A  Jestem Ra. Mieszkają tam planetarne byty Konfederacji, które ze swoich 
planetarnych sfer nie robią nic, tylko wysyłają miłość i światło jako czyste 
strumienie do tych, którzy wzywają. To nie jest w formie myśli 
konceptualnej, ale czystej i niezróżnicowanej miłości. 

21.18 P Y T A J Ą C Y  Czy pierwsze zniekształcenie Prawa Jedności wymagało więc, że 
taki sam czas, powiedzmy, został przeznaczony dla grupy zorientowanej na 
służbę sobie? 

R A  Jestem Ra. W tym przypadku nie było to konieczne przez pewien czas 
ze względu na orientację istot. 

21.19 P Y T A J Ą C Y  Jaka była ich orientacja? 

R A  Orientacja tych podmiotów była taka, że pomoc Konfederacji nie była 
dostrzegana. 

21.20 P Y T A J Ą C Y  Ponieważ nie było to dostrzegane, nie było potrzeby 
równoważenia tego. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. Aby móc równoważyć, potrzebne są możliwości. 
Kiedy jest ignorancja, nie ma możliwości. Gdy istnieje potencjał, wtedy 
każda szansa powinna być zrównoważona, a równowaga ta jest 
spowodowana nie tylko pozytywnymi i negatywnymi nastawieniami osób 
oferujących pomoc, ale także orientacją tych, którzy proszą o pomoc. 

21.21 P Y T A J Ą C Y  Rozumiem. W takim razie chcę wyjaśnić pewien punkt. Kiedy 
miał miejsce pierwszy kontakt grupy Oriona? W latach? 

R A  Jestem Ra. Jak powiedzieliśmy, grupa Oriona próbowała skontaktować 
się z około sześć zero tysięcy [60 000] lat w przeszłości, tak jak mierzycie 
czas. 
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21.22 P Y T A J Ą C Y  Przepraszam, miałem na myśli pierwszą próbę w drugim 
głównym cyklu. Teraz pracuję w drugich 25 000 lat. Ile lat temu grupa 
Oriona podejmowała próby w tym cyklu? 

R A  Jestem Ra. Grupa Oriona następnie podjęła próbę zdobycia bardziej 
żyznego terytorium, mniej więcej trzy sześć zero zero [3600] waszych lat w 
przeszłości, jak mierzycie czas. 

21.23 P Y T A J Ą C Y  Innymi słowy, 46 000 lat temu grupa Oriona nie próbowała 
nawiązać kontaktu. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

21.24 P Y T A J Ą C Y  Kiedy przechodzimy do drugiego 25 000-letniego cyklu, czy… 
Czy w tym czasie, w tym okresie, był to okres Lemurii? 

R A  Jestem Ra. To jest niepoprawne. Jednakże ci, którzy uniknęli zniszczenia 
Lemurii przez klęskę żywiołową, a zatem mieli pochodzenie lemuryjskie, 
kontynuowali naukę/nauczanie w lokalizacjach sięgających od waszej 
Ameryki Południowej poprzez Ameryki, jakie znacie, i kontynuowali przez 
coś, co było w tamtym czasie mostem, którego już nie ma. Byli też tacy w 
tym, co nazwalibyście Rosją... [koniec taśmy] 

21.25 P Y T A J Ą C Y  Żeby szybko odświeżyć sobie głowę: ile lat temu Lemuria 
przeżyła swoją katastrofę? 

R A  Jestem Ra. To było około pięćdziesiąt tysięcy [50 000] lat temu. 
Początki to około pięć, trzy, pięćdziesiąt trzy tysiące [53 000] lat temu, a 
zniszczenia zostały zakończone w ostatnim małym cyklu pierwszego 
wielkiego cyklu. 

21.26 P Y T A J Ą C Y  Czy chodziło Ci o wielki cykl czy główny? 

R A  Jestem Ra. Odpowiedni kompleks wibracji dźwiękowych to cykl 
główny. 

21.27 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Czy zatem zakończenie tego pierwszego głównego 
cyklu miało coś wspólnego ze zniszczeniem Lemurii, czy też to zniszczenie 
nastąpiło właśnie pod koniec tego cyklu? 

R A  Jestem Ra. Na końcu głównego cyklu następuje zbieg energii. To 
zachęciło do czegoś, co i tak już było nieuniknioną korektą ruchu 
powierzchni waszej sfery planetarnej. 
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21.28 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję bardzo. Przepraszam za taką głupotę w zadawaniu 
pytań, ale to mi ładnie wyjaśniło sprawę. Dziękuję. 

Czy w drugim głównym cyklu 25 000 lat rozwinęła się jakaś wielka 
cywilizacja? 

R A  Jestem Ra. W sensie wielkości technologii w tym cyklu nie było wielkich 
społeczeństw. Nastąpił pewien postęp wśród tych z Deneb, którzy 
zdecydowali się wcielić w ciało w czymś, co nazwalibyście Chinami. 

Były powzięte odpowiednio pozytywne kroki w aktywacji kompleksu 
energii zielonego promienia w wielu częściach waszej sfery planetarnej, w 
tym Ameryki, na kontynencie, który nazywacie Afryką, na wyspie, którą 
nazywacie Australią i w tym, co znacie jako Indie, a także wśród różnych 
rozproszonych ludów. 

Żadne z nich nie stało się tym, co nazwalibyście wspaniałymi, ponieważ 
wielkość Lemurii lub Atlantydy jest wam znana z powodu tworzenia się 
silnych kompleksów społecznych, a w przypadku Atlantydy, bardzo 
wielkiego zrozumienia technologicznego. 

Jednak w południowoamerykańskim obszarze waszej sfery planetarnej, jak 
wiecie, doszło do wielkiego wibracyjnego zniekształcenia w kierunku 
miłości. Te istoty były możliwe do zebrania pod koniec drugiego głównego 
cyklu bez tworzenia silnych kompleksów społecznych lub 
technologicznych. 

To będzie ostatnie pytanie na zakończenie tej sesji. Czy jest pytanie, na 
które możemy szybko odpowiedzieć, zanim zamkniemy pracę, ponieważ 
ten instrument jest nieco wyczerpany? 

21.29 P Y T A J Ą C Y  Chciałem tylko przeprosić za odrobinę zamieszania z mojej 
strony w kontynuowaniu tych drugich 25 000 lat. 

Chciałbym tylko zapytać, czy jest coś, co mógłbym zrobić, aby instrument 
czuł się bardziej komfortowo? Mamy nadzieję, że druga sesja odbędzie się 
później. 

R A  Jestem Ra. Możesz zaobserwować niewielkie przesunięcie między 
książką, świecą i prostopadłością kadzielnicy. Nie jest to istotne, ale jak już 
powiedzieliśmy, skumulowane efekty nie są dobre dla tego instrumentu. 
Jesteście sumienni. Jest dobrze mieć drugą sesję, biorąc pod uwagę 
odpowiednie ćwiczenia i manipulację fizycznym kompleksem tego 
instrumentu. 
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Jestem Ra. Zostawiam was w miłości i świetle Jednego Nieskończonego 
Stwórcy. Idźcie więc naprzód, radując się mocą i pokojem Jednego 
Stwórcy. Adonai. 



 

SESJA 22. 
10 LUTEGO 1981  

22.0 R A  Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Nieskończonego 
Stwórcy. Komunikuję się teraz. 

22.1 P Y T A J Ą C Y  Instrument chciałby zadać kilka pytań. Zadam je najpierw żeby 
mieć je z głowy. Instrument chciałby wiedzieć, dlaczego czuje zapach 
kadzidła o różnych porach dnia w różnych miejscach? 

R A  Jestem Ra. Ten instrument spędził całe życie w oddaniu służbie. To 
doprowadziło ten instrument do tego węzła w przestrzeni/czasie ze 
świadomym i nieświadomym zniekształceniem w kierunku służby, z 
dalszym świadomym zniekształceniem w kierunku służby przez 
komunikację. Za każdym razem, jak można by to ująć, gdy wykonujemy tę 
pracę, nasze zniekształcenia wibracyjne kompleksu pamięci społecznej, 
silniej zazębiają się z nieświadomymi zniekształceniami tego instrumentu w 
kierunku służby. W ten sposób stajemy się częścią kompleksu wibracyjnego 
tego instrumentu, a on częścią naszego. Dzieje się to na poziomie 
nieświadomym, poziomie, na którym umysł przeszedł w dół do korzeni 
świadomości, które możesz nazwać kosmicznymi. 

Ten instrument nie jest świadomy tej powolnej przemiany zazębiającego się 
kompleksu wibracyjnego. Jednak w miarę trwania poświęcenia na obu 
poziomach i kontynuowania pracy pojawiają się sygnały wysyłane z 
nieświadomości w sposób symboliczny. Ponieważ ten instrument jest 
niezwykle wyczulony na węch, skojarzenie to zachodzi nieświadomie, a 
forma myślowa tego zapachu jest obserwowana przez istotę. 

22.2 P Y T A J Ą C Y  Po drugie, chciałaby wiedzieć, dlaczego po tych sesjach czuje się 
zdrowiej. Z biegiem czasu ogólnie czuje się zdrowiej. 

R A  Jestem Ra. Jest to funkcja wolnej woli istoty. Ta istota przez wiele lat 
modliła się pewnym zestawem kompleksów wibracji dźwiękowych, zanim 
otworzyła się na komunikację. Zanim stan transu został osiągnięty, 
modlitwa ta pozostawała w świadomej części kompleksu umysłu i choć 
pomocna, nie była tak skuteczna jak konsekwencja tej modlitwy, jak można 
by nazwać ten kompleks dźwięków wibracyjnych, który następnie 
przechodzi bezpośrednio na poziom nieświadomości w ten sposób bardziej 
krytycznie wpływając na komunikację z kompleksu duchowego. 
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Ponadto istota ta zaczęła, dzięki tej pracy, akceptować pewne ograniczenia, 
które nałożyła na siebie, aby przygotować grunt dla takiej służby jaką ona 
obecnie wykonuje. Jest to również pomoc w ponownym wyrównaniu 
zniekształceń kompleksu fizycznego w odniesieniu do bólu. 

22.3 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Zadam kilka pytań, aby wyjaśnić koniec drugiego 
cyklu, drugiego głównego cyklu. A potem przejdziemy do trzeciego i 
ostatniego z głównych cykli. 

Czy możesz podać długość życia, średnią długość życia pod koniec drugiego 
głównego cyklu? 

R A  Jestem Ra. Pod koniec drugiego głównego cyklu długość życia była taka, 
jaką znacie, z pewnymi różnicami między geograficznie odizolowanymi 
ludami, bardziej harmonijnymi z inteligentną energią i mniej 
wojowniczymi. 

22.4 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz podać długość tego... średnią rozpiętość w latach na 
koniec drugiego głównego cyklu? 

R A  Jestem Ra. Średnia może być myląca. Mówiąc dokładniej, wielu z nich 
spędziło około trzydziestu pięciu do czterdziestu lat w jednym wcieleniu, z 
możliwością nieuznawaną za nienormalną, jeśli chodzi o długość życia 
zbliżającą się do stu lat. 

22.5 P Y T A J Ą C Y  W takim razie czy możesz mi podać - Czy mogę zatem założyć, 
że ten drastyczny spadek z 700-letniej długości poniżej stu lat w tym 
drugim 25 000-letnim okresie był spowodowany intensyfikacją... stanu 
braku służby innym? Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Jest to częściowo poprawne. Pod koniec drugiego cyklu 
Prawo Odpowiedzialności zaczęło być urzeczywistniane przez rosnącą 
zdolność jednostek do pojmowania lekcji, których należy się nauczyć w tej 
gęstości. W ten sposób istoty odkryły wiele sposobów na ukazanie 
wojowniczej natury, nie tylko jako plemiona czy to co nazywacie narodami, 
ale także w relacjach osobistych między sobą: koncepcja barteru ustąpiła w 
wielu przypadkach koncepcji pieniądza; także koncepcja własności, która 
zyskała przewagę nad koncepcją braku własności na poziomie 
indywidualnym lub grupowym. 

Każdej istocie zaoferowano więc znacznie bardziej subtelne sposoby 
zademonstrowania służby innym lub sobie, ze zniekształceniem 
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manipulacji innymi. Ponieważ każda lekcja była rozumiana, te lekcje 
dzielenia się, dawania, przyjmowania wdzięczności - każda lekcja mogła 
zostać w praktyce odrzucona. 

Bez zademonstrowania owoców takiej nauki/nauczania długość życia uległa 
znacznemu skróceniu, ponieważ nie akceptowano zaszczytu/obowiązku. 

22.6 P Y T A J Ą C Y  Czy ta skrócona długość życia pomogłaby istocie w jakikolwiek 
sposób, ponieważ miałaby więcej czasu pomiędzy inkarnacjami na 
przeglądanie swoich błędów, czy też ta skrócona długość życia 
przeszkodziłaby jej w tym? 

R A  Jestem Ra. Oba [stwierdzenia] są prawidłowe. Skrócenie długości życia 
jest zniekształceniem Prawa Jedności, które sugeruje, że istota nie 
otrzymuje więcej doświadczenia z większą intensywnością, niż może znieść. 
Dotyczy to tylko poziomu indywidualnego i nie ma wpływu na kompleksy 
planetarne czy społeczne. 

Tak więc skrócenie długości życia wynika z konieczności usunięcia istoty z 
intensywności doświadczenia, które pojawia się, gdy mądrość i miłość 
zostaje odrzucona, odzwierciedlona z powrotem w świadomości Stwórcy 
bez akceptacji jako części jaźni, co powoduje, że istota potrzebuje 
uzdrowienia i znacznej oceny wcielenia. 

Niepoprawność polega na tym, że w odpowiednich okolicznościach 
znacznie dłuższa inkarnacja w kontinuum przestrzeni/czasu jest bardzo 
pomocna w kontynuowaniu tej intensywnej pracy, aż do wyciągnięcia 
wniosków w procesie katalitycznym. 

22.7 P Y T A J Ą C Y  Wspomniałeś o grupie z Ameryki Południowej, którą można 
było zebrać pod koniec drugiego cyklu. Jaka była ich średnia długość życia 
pod koniec drugiego cyklu? 

R A  Jestem Ra. Ta odizolowana grupa osiągnęła długość życia sięgającą aż 
do dziewięciuset lat [900-lat] długości życia właściwej dla tej gęstości. 

22.8 P Y T A J Ą C Y  Zatem zakładam, że akcja planetarna, której teraz doświadczamy, 
która skraca, jak się wydaje, całe życie tutaj, nie była w tamtym czasie 
wystarczająco silna, aby na nich wpłynąć i skrócić ich żywotność mimo 
wszystko. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. Dobrze jest pamiętać, że w tym węźle 
przestrzeni/czasu możliwa była wielka izolacja. 
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22.9 P Y T A J Ą C Y  Około ilu ludzi w całości zamieszkiwało Ziemię w tamtym czasie; 
to znaczy wcielili się w fizyczność w dowolnym momencie? 

R A  Jestem Ra. Zakładam, że zamierzasz zapytać o liczbę wcielonych 
kompleksów umysłu/ciała/ducha pod koniec drugiego głównego cyklu, 
przy czym liczba ta wynosi około trzy cztery pięć zero zero zero, trzysta 
czterdzieści pięć tysięcy [345 000] istot. 

22.10 P Y T A J Ą C Y  W przybliżeniu, ile z ich ogólnej liczby można było zebrać? 

R A  Jestem Ra. Można było zebrać około stu pięćdziesięciu [150] istot. 

22.11 P Y T A J Ą C Y  Bardzo mała liczba. Następnie, gdy rozpoczął się kolejny cykl... 
czy są to te istoty, które pozostały wtedy, aby pracować na planecie? 

R A  Jestem Ra. Te istoty były odwiedzane przez Konfederację i pragnęły 
pozostać, aby wspomóc planetarną świadomość. Zgadza się. 

22.12 P Y T A J Ą C Y  Jaki rodzaju wizyty złożyła Konfederacja tej grupie 150 istot? 

R A  Jestem Ra. Pojawiła się istota świetlna niosąca coś, co można nazwać 
tarczą światła. Mówiła o jedności i nieskończoności całego stworzenia i 
rzeczy, które czekają na tych, którzy są gotowi do zbioru. Opisała ona 
złotymi słowami przeżywane piękno miłości. Następnie pozwoliła na 
połączenie telepatyczne, aby stopniowo pokazać zainteresowanym trudną 
sytuację trzeciej gęstości, widzianej jako kompleks planetarny. Potem 
odeszła. 

22.13 P Y T A J Ą C Y  A czy wszystkie te istoty zdecydowały się wtedy zostać i pomóc 
w kolejnym cyklu 25 000 lat? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. Zostali jako grupa. Byli tacy, którzy peryferyjnie 
byli związani z tą kulturą, ale nie pozostali. Jednakże nie udało się ich zebrać 
i dlatego, zaczynając od najwyższej, powiedzmy, z suboktaw trzeciej 
gęstości, powtórzyli tę gęstość. Wielu z tych, którzy mieli kochającą naturę, 
to nie wędrowcy, ale ci z tego szczególnego pochodzenia z drugiego cyklu. 

22.14 P Y T A J Ą C Y  Czy wszystkie te istoty są nadal z nami w tym cyklu? 

R A  Jestem Ra. Istoty powtarzające główny cykl trzeciej gęstości w kilku 
przypadkach zdołały odejść. Te istoty zdecydowały się dołączyć do swoich 
braci i sióstr, jak byście nazwali te istoty. 

22.15 P Y T A J Ą C Y  Czy któraś z tych istot miała imię, które znamy z naszej 
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historycznej przeszłości? Które pojawiły się jako wcielone istoty, które 
znajdujemy w naszej historii? 

R A  Jestem Ra. Ten znany jako kompleks wibracji dźwiękowych, św. 
Augustyn, ma takie pochodzenie. Ta znana jako św. Teresa jest o takim 
pochodzeniu. Ten znany jako św. Franciszek z Asyżu jest o takim 
pochodzeniu. Te istoty, będąc, jak byście to nazwali, pochodzenia 
zakonnego, znalazły wcielenie w tego samego rodzaju atmosferze, 
odpowiedniej do dalszej nauki. 

22.16 P Y T A J Ą C Y  Zatem, skoro cykl zakończył się 25 000 lat temu, jaka była 
reakcja Konfederacji na brak zbiorów? 

R A  Jestem Ra. Martwiliśmy się. 

22.17 P Y T A J Ą C Y  Czy podjęto jakieś działanie natychmiast czy czekaliście na 
wezwanie? 

R A  Jestem Ra. Rada Saturna pozwalała jedynie na wejście do trzeciej 
gęstości innych kompleksów umysłu/ciała/ducha trzeciej gęstości, nie 
wędrowcom, ale tym, którzy szukali dalszego doświadczenia trzeciej 
gęstości. Zrobiono to losowo, aby nie naruszyć wolnej woli, ponieważ nie 
było jeszcze wezwania. 

22.18 P Y T A J Ą C Y  Czy była to następna akcja podjęta przez Konfederację, gdy 
nastąpiło wezwanie? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

22.19 P Y T A J Ą C Y  Kto lub jaka grupa wywołała to wezwanie i jakie działania podjęła 
Konfederacja? 

R A  Wezwanie pochodziło od Atlantydów. To wezwanie dotyczyło tego, co 
nazwalibyście zrozumieniem, ze zniekształceniem w kierunku pomagania 
innym. Podejmowane działania to takie, w których bierzesz udział w tym 
momencie: przekazanie informacji przez kanały, jakbyście je nazywali. 

22.20 P Y T A J Ą C Y  Czy było to pierwsze wezwanie zanim Atlantyda stała się 
technologicznie zaawansowana? 

R A  Jestem Ra. To jest w zasadzie poprawne. 

22.21 P Y T A J Ą C Y  Czy w takim razie postęp technologiczny Atlantydy nastąpił z 
powodu tego wezwania? Zakładam, że wezwanie zostało odebrane, aby 
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przynieść im Prawo Jedności i Prawo Miłości jako zniekształcenie Prawa 
Jedności, ale czy oni również otrzymali informacje technologiczne, które 
spowodowały, że wyrośli na tak wysoce technologiczne społeczeństwo? 

R A  Jestem Ra. Nie na początku. Mniej więcej w tym samym czasie, gdy po 
raz pierwszy pojawiliśmy się na niebie nad Egiptem i od tego czasu 
kontynuując, inne istoty Konfederacji pokazały się Atlantydom, którzy 
osiągnęli poziom filozoficznego zrozumienia, jeżeli możemy naciągnąć 
znaczenie tego słowa, które było zgodne z komunikacją, aby zachęcić i 
zainspirować studia nad tajemnicą jedności. 

Jednakże w odpowiedzi na prośby o uzdrowienie i inne zrozumienia 
przekazywano informacje dotyczące kryształów i budowy piramid oraz, jak 
byście to nazwali, świątyń, które były związane ze szkoleniem. 

22.22 P Y T A J Ą C Y  Czy to szkolenie było tym samym typem szkolenia 
początkowego, które przeprowadzono z Egipcjanami? 

R A  Jestem Ra. To szkolenie różniło się tym, że kompleks społeczny był, 
powiedzmy, bardziej wyrafinowany, mniej sprzeczny i barbarzyński w 
sposobie myślenia. Dlatego świątynie były raczej świątyniami nauki niż 
próbą całkowitego oddzielenia uzdrowicieli i postawienia ich na piedestale. 

22.23 P Y T A J Ą C Y  Czy więc w tych świątyniach szkoleni byli ci, których 
nazwalibyśmy kapłanami? 

R A  Jestem Ra. Nie nazwałbyś ich kapłanami w sensie celibatu, 
posłuszeństwa i ubóstwa. Byli kapłanami w sensie tych oddanych uczeniu 
się. 

Trudności stały się widoczne, gdy osoby wyszkolone w tej nauce zaczęły 
próbować wykorzystywać moce kryształów do innych rzeczy niż leczenie, 
ponieważ były zaangażowane nie tylko w naukę, ale zaangażowały się w to, 
co nazwalibyście strukturą rządową. 

22.24 P Y T A J Ą C Y  Czy wszystkie ich informacje zostały im przekazane w sposób, w 
jaki obecnie podajesz nasze informacje, za pośrednictwem narzędzia takiego 
jak ten instrument? 

R A  Jestem Ra. Od czasu do czasu zdarzały się odwiedziny, ale nie miały 
znaczenia w, powiedzmy, historycznym przebiegu wydarzeń w waszym 
kontinuum przestrzeni/czasu. 
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22.25 P Y T A J Ą C Y  Czy konieczne było, aby mieli jednolity kompleks społeczny, aby 
te wizyty miały miejsce? Jakie warunki były... Co chcę powiedzieć to, jakie 
warunki były konieczne, aby te odwiedziny miały miejsce? 

R A  Jestem Ra. Warunki były dwa: wołanie grupy ludzi, którego kwadrat 
pokonał zintegrowany opór tych, którzy nie chcieli szukać ani się uczyć; 
drugi wymóg, względna naiwność tych członków Konfederacji, którzy 
uważali, że bezpośrednie przekazywanie informacji byłoby z konieczności 
równie pomocne dla Atlantydów, jak dla istoty Konfederacji. 

22.26 P Y T A J Ą C Y  Rozumiem. To, co mówisz, to to, że to samo przydarzyło się tym 
naiwnym istotom Konfederacji w przeszłości, więc zrobiły to samo dla istot 
Atlantydy. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. Przypominamy, że jesteśmy jednymi z tych 
naiwnych członków Konfederacji i wciąż staramy się naprawić szkody, za 
które czujemy się odpowiedzialni. Dlatego też naszym obowiązkiem jak i 
zaszczytem jest trwanie z waszymi ludami, dopóki wszystkie ślady 
zniekształceń naszych nauczań/nauk nie zostaną objęte przez ich przeciwne 
zniekształcenia i zostanie osiągnięta równowaga. 

22.27 P Y T A J Ą C Y  Rozumiem. Przedstawię obraz Atlantydy, jaki mam teraz, a ty 
możesz mi powiedzieć czy mam rację. 

Mamy stan, w którym wystarczająco duża liczba istot z Atlantydy zaczęła 
przynajmniej poruszać się w kierunku Prawa Jedności i żyć zgodnie z 
Prawem Jedności, aby ich wezwanie zostało usłyszane przez Konfederację. 
To wezwanie zostało usłyszane, ponieważ używając Prawa Potęgowania, 
pokonało opór atlantydzkich istot, które nie wzywały. Konfederacja 
używała wtedy kanałów, takiego jak używamy teraz do komunikacji, a także 
nawiązała bezpośredni kontakt, ale okazało się to błędem, ponieważ zostało 
to zniekształcone przez niektóre istoty Atlantydy. Czy to jest poprawne? 

R A  Jest to poprawne z jednym wyjątkiem. Jest tylko jedno prawo. To jest 
Prawo Jedności. Inne tak zwane prawa są zniekształceniami tego prawa, 
niektóre z nich są pierwotne i najważniejsze dla zrozumienia postępu. 
Jednakże dobrze jest, aby każde tak zwane prawo, które nazywamy także 
„drogą”, było rozumiane raczej jako zniekształcenie niż prawo. W Prawie 
Jedności nie ma wielości. 

To będzie ostatnie pytanie podczas trwania tej pracy. Proszę zadaj je teraz. 

22.28 P Y T A J Ą C Y  Jakie było - jedyne pytanie, które chciałem zadać, które 
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przychodzi mi do głowy, to: Czy mógłbyś podać mi średnią długość życia 
populacji Atlantydy? 

R A  Jestem Ra. Jak już powiedzieliśmy, średnia długość życia jest myląca. 
Atlantydzi we wczesnym okresie swojego doświadczenia kulturowego 
przywykli do życia od siedemdziesięciu [70] do stu czterdziestu [140] lat, 
oczywiście w przybliżeniu. Ze względu na rosnące pragnienie władzy, czas 
życia gwałtownie skrócił się w późniejszych stadiach tej cywilizacji, dlatego 
poproszono o informacje o uzdrawianiu i odmładzaniu. 

Czy masz jakieś krótkie pytania, zanim zakończymy? 

22.29 P Y T A J Ą C Y  Czy jest jakiś sposób, aby instrument czuł się bardziej 
komfortowo lub jest cokolwiek co możemy dla niej zrobić? 

R A  Jestem Ra. Instrument jest w dobrym stanie. Nieco trudniej jest 
utrzymać wyraźny kontakt w czasie, gdy któraś lub jedna z istot w kręgu 
pracy nie jest lub nie są w pełni świadome. Prosimy, aby istoty w kręgu 
miały świadomość, że ich energia jest pomocna w zwiększaniu witalności 
tego kontaktu. Dziękujemy za sumienność w zadawaniu pytań.1 

Jestem Ra. To wielka radość pozostawić was w miłości i świetle Jednego 
Nieskończonego Stwórcy. Idźcie więc naprzód, radując się mocą i pokojem 
Jednego Stwórcy. Adonai. 

                                                             
1  Na tej sesji obecny był gość, który położył się na podłodze, aby medytować, a 

następnie zasnął. 
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11 LUTEGO 1981  

23.0 R A  Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle Nieskończonego 
Stwórcy. Komunikujemy się teraz. 

23.1 P Y T A J Ą C Y  Mówiłeś wczoraj o pierwszym kontakcie Konfederacji, który 
miał miejsce podczas naszego trzeciego głównego cyklu. Powiedziałeś, że 
pojawiliście się na niebie nad Egiptem w mniej więcej tym samym czasie, 
gdy pomoc została po raz pierwszy udzielona Atlantydzie. Czy możesz mi 
powiedzieć, dlaczego udaliście się do Egiptu i jakie było wasze, powiedzmy, 
nastawienie i sposób myślenia, kiedy po raz pierwszy przybyliście do 
Egiptu? 

R A  Jestem Ra. W czasie, o którym mówisz, byli tacy, którzy zdecydowali się 
oddawać cześć bogu słońca o jastrzębiej głowie, którego znacie jako 
kompleks wibracyjny dźwięku „Horus”. Ten kompleks wibracyjny 
dźwięku przejął inne kompleksy wibracyjne dźwięku, a obiektem kultu był 
dysk słoneczny przedstawiony w pewnym zniekształceniu. 

Przyciągnęło nas, aby spędzić trochę czasu, jakbyście to nazwali, na 
studiowaniu ludzi w celu znalezienia poważnego zainteresowania 
poszukiwaniem, w którym moglibyśmy pomóc bez naruszania prawa. 
Odkryliśmy, że w tamtym czasie kompleks społeczny był dość wewnętrznie 
sprzeczny w swoich tak zwanych wierzeniach religijnych i dlatego nie było 
odpowiedniego wezwania dla naszej wibracji. Tak więc w tym czasie, który 
znacie jako około osiemnaście tysięcy [18 000] lat w waszej przeszłości, 
odeszliśmy bez podjęcia działań. 

23.2 P Y T A J Ą C Y  Powiedziałeś wczoraj, że pojawiliście się wówczas na niebie nad 
Egiptem. Czy egipskie istoty były w stanie zobaczyć was na swoim niebie? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

23.3 P Y T A J Ą C Y  Co zobaczyli i jak to wpłynęło na ich postawy? 

R A  Jestem Ra. Widzieli coś, co można by nazwać statkiem w kształcie 
dzwonu o napędzie kryształowym. 

Nie miało to na nich wpływu, ponieważ byli głęboko przekonani, że wiele 
cudownych rzeczy dzieje się jako normalna część świata, jak byście to 
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nazwali, w którym wiele, wiele bóstw miało potężną kontrolę nad 
wydarzeniami nadprzyrodzonymi. 

23.4 P Y T A J Ą C Y  Czy mieliście powód, by być dla nich bardziej widoczni niż 
niewidzialni? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

23.5 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz mi powiedzieć, dlaczego byliście dla nich widoczni? 

R A  Jestem Ra. Pozwoliliśmy na widoczność, ponieważ nie robiło to żadnej 
różnicy. 

23.6 P Y T A J Ą C Y  Rozumiem. Wtedy w tamtym czasie nie skontaktowaliście się z 
nimi. Czy możesz mi odpowiedzieć tak samo... odpowiedzieć na te same 
pytania, które właśnie zadałem w odniesieniu do waszej kolejnej próby 
skontaktowania się z Egipcjanami? 

R A  Jestem Ra. Następna próba została przedłużona. Miała miejsce przez 
pewien okres czasu. Osią naszych wysiłków była decyzja z naszej strony, że 
istnieje wystarczające wezwanie, by próbować kroczyć wśród waszych ludzi 
jak bracia. 

Przedstawiliśmy ten plan Radzie Saturna, ofiarując się jako wędrowcy 
zorientowani na służbę, którzy lądują bezpośrednio na płaszczyznach 
wewnętrznych bez procesów inkarnacyjnych. W ten sposób wyłoniliśmy się 
lub zmaterializowaliśmy w kompleksach fizyko-chemicznych 
reprezentujących jak najbliżej naszą naturę, a wysiłek ten polegał na tym, 
aby wyglądać jak bracia i spędzać ograniczoną ilość czasu jako nauczyciele 
Prawa Jedności, ponieważ zainteresowanie ciałem słonecznym było coraz 
większe, a to wibruje zgodnie z naszymi szczególnymi zniekształceniami. 

Odkryliśmy, że na każde słowo, które mogliśmy wypowiedzieć, przypadało 
trzydzieści wrażeń, które wywieraliśmy samym naszym istnieniem, co 
zdezorientowało istoty, którym przyszliśmy służyć. Po krótkim czasie 
odsunęliśmy się od tych istot i spędziliśmy dużo czasu próbując zrozumieć, 
jak najlepiej służyć tym, którym ofiarowaliśmy się w miłości/świetle. 

Ci, którzy mieli kontakt z tym geograficznym bytem, który znacie jako 
Atlantyda, wyobrazili sobie potencjały uzdrawiania przy użyciu bytów w 
kształcie piramid. Rozważając to i dokonując korekt ze względu na różnice 
w kompleksach zniekształceń dwóch kultur geograficznych, jak je 
nazywacie, ponownie stanęliśmy przed Radą, oferując Radzie ten plan jako 
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pomoc w uzdrowieniu i w długowieczności tych, którzy żyli na obszarze 
znanym jako Egipt. W ten sposób mieliśmy nadzieję ułatwić proces uczenia 
się, a także zaoferować filozofię wyrażającą Prawo Jedności. Rada ponownie 
wydała zgodę. 

Około jedenaście tysięcy [11 000] waszych lat temu weszliśmy poprzez 
formę myślową do waszego - poprawiamy ten instrument. Czasami mamy 
trudności z powodu niskiej witalności. Około osiem pięć zero zero [8500] 
lat temu, uważnie rozważając te koncepcje, wróciliśmy, nigdy nie 
opuszczając w myślach, do obszarów myślokształtu waszego wibracyjnego 
kompleksu planetarnego i rozważaliśmy przez kilka waszych lat, wg tego 
jak mierzycie czas, jak właściwie zbudować te konstrukcje. 

Pierwsza, Wielka Piramida, powstała około sześciu tysięcy [6000] waszych 
lat temu. Następnie, po kolei, po wykonaniu przy pomocy myśli budowli 
lub architektury Wielkiej Piramidy, używaliśmy więcej, powiedzmy, 
materiału lokalnego lub ziemskiego, a nie materiału myślowego, do 
budowy pozostałych konstrukcji piramidalnych. Trwało to przez około 
tysiąc pięćset [1500] waszych lat. 

W międzyczasie przekazywano informacje dotyczące inicjacji i uzdrawiania 
kryształami. Ten znany jako „Echnaton” był w stanie dostrzec tę informację 
bez znaczących zniekształceń i przez pewien czas poruszał, powiedzmy, 
niebo i ziemię, aby wprowadzić Prawo Jedności i uporządkować 
kapłaństwo tych struktur zgodnie ze zniekształceniami inicjacji i 
prawdziwego współczującego uzdrawiania. To nie miało być długotrwałe. 

W momencie fizycznego rozpadu tej istoty na waszym planie fizycznym 
trzeciej gęstości, jak powiedzieliśmy wcześniej, nasze nauki zostały szybko 
wypaczone, a nasze struktury ponownie powróciły do użytku przez tak 
zwaną „arystokrację”, czyli tych ze zniekształceniami w kierunku władzy. 

23.7 P Y T A J Ą C Y  Kiedy mówiłeś o leczeniu przy pomocy piramidy, zakładam, że 
pierwotne uzdrowienie dotyczyło umysłu. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. To jest częściowo poprawne. Uzdrowienie, jeśli ma być 
dokonane, musi być kanałem bez znaczącego zniekształcenia napływów 
przez duchowy kompleks do drzewa umysłu. Są części tego umysłu, które 
blokują energię napływającą do kompleksu ciała. W każdym przypadku, w 
każdej istocie, blokada może się różnić. 

Najpierw jednak konieczne jest aktywowanie poczucia duchowego kanału 
lub przekaźnika. Wtedy, bez względu na to, czy blokada jest z duchowej na 
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psychiczną, z mentalnej na fizyczną, czy też może być po prostu 
przypadkową i czysto fizyczną traumą, można przeprowadzić uzdrowienie. 

23.8 P Y T A J Ą C Y  Kiedy zaczęliście budować piramidę w Gizie za pomocą myśli, 
czy mieliście wtedy kontakt z wcielonymi Egipcjanami i czy oni 
obserwowali tą budowę? 

R A  Jestem Ra. W tym czasie nie byliśmy w bliskim kontakcie z wcielonymi 
istotami na waszej płaszczyźnie. Odpowiadaliśmy na ogólne wezwanie 
wystarczającej ilości energii w tym konkretnym miejscu, zasługujące na 
działanie. Wysłaliśmy myśli do wszystkich, którzy szukali naszych 
informacji. 

Pojawienie się piramidy było ogromnym zaskoczeniem. Została jednak 
starannie zaprojektowana, aby zbiegać się z wcieleniem tego znanego jako 
wielki architekt. Ta istota została później przekształcona w bóstwo, 
częściowo z powodu tego zdarzenia. 

23.9 P Y T A J Ą C Y  Jakie imię nadali temu bóstwu? 

R A  Jestem Ra. To bóstwo miało kompleks wibracji dźwiękowych Imhotep. 

23.10 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Zatem, jako ogólny sukces, co w ogóle możesz 
powiedzieć o względnym sukcesie piramidy? Rozumiem, że to było... 
piramidy w tym celu były w zasadzie nieskuteczne, ponieważ nie 
spowodowały wzrostu świadomości, na który mieliście nadzieję, ale musiał 
być jakiś sukces. Możesz mi o tym powiedzieć? 

R A  Jestem Ra. Prosimy was, abyście pamiętali, że należymy do Braci i Sióstr 
od Smutku. Kiedy ktoś został uratowany od tego smutku do wizji Jednego 
Stwórcy, wtedy nie ma pojęcia porażki. 

Naszą trudnością był zaszczyt/odpowiedzialność za naprawienie 
zniekształceń Prawa Jedności, które wystąpiły podczas naszych prób 
pomocy tym istotom. Zniekształcenia są postrzegane raczej jako 
odpowiedzialność niż porażki; ci nieliczni, którzy zostali zainspirowani do 
poszukiwania, to jedyny powód dla którego podjęliśmy tę próbę. 

W ten sposób znaleźlibyśmy się w pozycji paradoksu, ponieważ widząc 
oświecenie odczuwaliśmy sukces, a gdy inni stawali się bardziej smutni i 
zdezorientowani, odczuwaliśmy porażkę. To są wasze określenia. 
Nieustannie staramy się służyć. 
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23.11 P Y T A J Ą C Y  Prawdopodobnie nie możesz odpowiedzieć na to pytanie, ale 
zadam je teraz, ponieważ jesteśmy w obszarze, w którym myślę, że to się 
wydarzyło. Czuję, że mam pewien obowiązek zadać to pytanie, ponieważ 
Henry Puharich odwiedzi mnie pod koniec tego miesiąca. Czy ta istota była 
zaangażowana w którykolwiek z tych czasów, o których właśnie 
wspomniałeś? 

R A  Jestem Ra. Masz rację w swoim założeniu, że nie możemy w żaden 
sposób mówić o istocie Henry. Jeśli weźmiesz pod uwagę zniekształcenia 
tej istoty w odniesieniu do tego, co nazywasz „dowodem”, 
zrozumiesz/pojmiesz naszą sytuację. 

23.12 P Y T A J Ą C Y  Zanim zadałem pytanie, założyłem, że taka będzie odpowiedź. 
Zadałem je tylko dla jego dobra, ponieważ on by sobie tego życzył. 

Czy możesz mi powiedzieć, co stało się z Echnatonem po jego fizycznej 
śmierci? 

R A  Jestem Ra. Istota ta została następnie poddana serii uzdrawiania i 
przeglądu doświadczenia inkarnacyjnego, które jest odpowiednie dla 
doświadczenia trzeciej gęstości. Ta istota była nieco zniekształcona w 
kierunku władzy, było to złagodzone przez wielkie oddanie Prawu Jedności. 
W ten sposób istota ta zdecydowała się wejść w serię inkarnacji, w których 
nie miała żadnych zniekształceń w kierunku władzy. 

23.13 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Czy możesz mi powiedzieć, jaka była średnia długość 
życia Egipcjan w czasach Echnatona? 

R A  Jestem Ra. Średnia długość życia tych ludzi wynosiła około trzydziestu 
pięciu do pięćdziesięciu waszych lat. Było wiele, jak byście to nazwali, 
chorób natury kompleksu fizycznego. 

23.14 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz mi podać przyczyny choroby? Myślę, że już wiem, 
ale sądzę, że byłoby dobrze, gdyby książka o tym teraz powiedziała. 

R A  Jestem Ra. Jak wspomnieliśmy wcześniej, nie jest to szczególnie 
pouczające w odniesieniu do Prawa Jedności. Jednakże ziemia, którą znacie 
jako Egipt, w tamtych czasach była wysoce barbarzyńska w warunkach 
życia, jak byście je nazwali. Rzece, którą nazywacie Nilem, pozwalano 
wylewać i cofać się, zapewniając w ten sposób żyzne podłoże dla 
rozmnażania się chorób przenoszonych przez owady. Również 
przygotowywanie żywności umożliwiło rozwój chorób. Ponadto w wielu 
przypadkach występowały trudności ze źródłami wody, a woda, która była 
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pobierana, powodowała choroby z powodu znajdujących się w niej 
organizmów. 

23.15 P Y T A J Ą C Y  Tak naprawdę pytałem o bardziej podstawową przyczynę 
choroby niż o mechanizm jej przenoszenia. Chciałem dotrzeć do źródła lub 
myśli, która stworzyła możliwość wystąpienia tej choroby. Czy mógłbyś mi 
krótko powiedzieć, czy mam rację, zakładając, że ogólna redukcja myśli na 
Ziemi przez długi czas w odniesieniu do zrozumienia Prawa Jedności 
stworzyła warunki, w których to co nazywamy chorobą może się rozwinąć? 
Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. To jest poprawne i spostrzegawcze. Ty, jako pytający, 
zaczynasz teraz wnikać w zewnętrzne nauki. 

Podstawową przyczyną w tym konkretnym społeczeństwie była nie tyle 
walka - chociaż były, powiedzmy, tendencje - ale raczej powstanie systemu 
pieniężnego i bardzo aktywny handel i rozwój tych tendencji w kierunku 
chciwości i władzy; co za tym idzie zniewolenie istot przez inne istoty i 
błędne zrozumienie Stwórcy w każdej istocie. 

23.16 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Rozumiem, jeśli mam rację, że nawiązano również 
kontakt z Ameryką Południową. Czy możesz mi opowiedzieć o... mniej 
więcej to samo pytanie, które zadałem w sprawie waszego kontaktu, w 
odniesieniu do postawy lub... o kontakcie i jego konsekwencjach oraz 
planie kontaktu i dlaczego skontaktowano się z ludźmi w Ameryce 
Południowej? 

R A  Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne pytanie tej sesji. Istoty, które 
chadzały pośród tych na waszym kontynencie południowoamerykańskim, 
zostały wezwane przez podobne pragnienie ze strony istot tam znajdujących 
się, aby dowiedzieć się o przejawach słońca. Czcili to źródło światła i życia. 

Tak więc istoty te były odwiedzane przez istoty świetlne, podobne do nas. 
Dano instrukcje, które były bardziej akceptowane i mniej zniekształcone 
niż nasze. Same istoty zaczęły budować szereg podziemnych i ukrytych 
miast, w tym struktury piramid. 

Te piramidy nieco różniły się od projektu, który szerzyliśmy. Jednakże 
pierwotne pomysły były takie same, z dodatkiem pragnienia lub intencji 
stworzenia miejsc medytacji i odpoczynku, poczucia obecności Jednego 
Stwórcy; te piramidy były wówczas dla wszystkich ludzi, nie tylko dla 
wtajemniczonych i tych, którzy mają być uzdrowieni. 
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Opuścili tę gęstość, kiedy odkryto, że ich plany były stale w ruchu i 
faktycznie zostały zapisane. W ciągu następnych około trzech tysięcy pięćset 
[3500] lat plany te, choć nieco zniekształcone, w wielu aspektach były 
bliskie ukończenia. 

Dlatego, tak jak w przypadku wszystkich przerw w kwarantannie, istota, 
która pomagała południowoamerykańskim istotom wzdłuż 
południowoamerykańskich dróg, które po części nazywacie, Amazonką, 
wystąpiła przed Radę Saturna, aby poprosić o drugą próbę skorygowania 
osobiście zniekształceń, które wystąpiły w ich planach. Otrzymawszy to, 
istota ta lub kompleks pamięci społecznej powrócił, a istota wybrana na 
posłańca ponownie przybyła do tych ludów, aby naprawić błędy. 

Ponownie wszystko zostało zapisane a istota ponownie dołączyła do 
swojego kompleksu pamięci społecznej i opuściła wasze niebo. 

Tak jak w naszym doświadczeniu, nauki te zostały w większości bardzo 
rażąco wypaczone do tego stopnia, że w późniejszych czasach składano 
prawdziwe ofiary z ludzi, zamiast ludzi uzdrawiać. W ten sposób ten 
kompleks pamięci społecznej ma również zaszczyt/obowiązek pozostać, 
dopóki te zniekształcenia nie zostaną usunięte z kompleksów zniekształceń 
waszych ludzi. 

Czy możemy zapytać, czy przed zakończeniem są jakieś krótkie pytania? 

23.17 P Y T A J Ą C Y  Jedyne pytanie jakie mam to, czy jest coś, co możemy zrobić, by 
instrument czuł się bardziej komfortowo, a skoro powiedziałeś, że wydaje 
się mieć mało energii, czy w ogóle jest możliwe odbycie kolejnej sesji 
później dzisiaj? 

R A  Jestem Ra. Wszystko jest w porządku z wyrównaniem. Niemniej jednak, 
ten instrument skorzystałby na odpoczynku od stanu transu przez ten 
dobowy okres. 

23.18 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. 

R A  Czy jest jeszcze jakieś krótkie pytanie? 

23.19 P Y T A J Ą C Y  To głupie pytanie, ale był film zatytułowany “Bitwa wśród 
gwiazd”. Nie wiem, czy go znasz, czy nie. Zgaduję, że znasz. Wyglądało na 
to, że scenariusz zawiera to, o czym nam mówisz. Czy to jest poprawne? 
Czy wiesz coś o tym? 

R A  Jestem Ra. Ten szczególny twór waszych istot miał pewne 
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zniekształcenia Prawa Jedności i jego scenariusza na waszej fizycznej 
płaszczyźnie. Zgadza się. 

Jestem Ra. Opuszczam teraz ten instrument. Zostawiam każdego z was w 
miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Idźcie więc naprzód, 
radując się mocą i pokojem Jednego Stwórcy. Adonai. 
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24.0 R A  Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Nieskończonego 
Stwórcy. Komunikuję się teraz. 

24.1 P Y T A J Ą C Y  Jesteśmy trochę zaniepokojeni stanem fizycznym instrumentu. 
Ma lekkie zatory. Jeśli w ogóle możesz mi powiedzieć o przydatności tej 
sesji, byłbym wdzięczny. 

R A  Jestem Ra. Energie życiowe kompleksu fizycznego tego instrumentu są 
niskie. Sesja zostanie odpowiednio skrócona. 

24.2 P Y T A J Ą C Y  Ona prosi, abyś, jeśli to możliwe, powodował kaszel instrumentu 
w odstępach czasu, to by jej pomogło. Czy to możliwe? 

R A  Jestem Ra. Przeprowadź ponownie zapytanie, określając interwał. 

24.3 P Y T A J Ą C Y  Ona prosi, abyś wywołał kaszel instrumentu przynajmniej po 
każdej komunikacji. Czy to możliwe? 

R A  Jestem Ra. To jest możliwe. [Kaszel] 

24.4 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Sposób, w jaki zamierzam kontynuować pracę nad 
książką, polega na kontynuowaniu ostatniego 25-tysięcznego cyklu, w 
którym się teraz znajdujemy, i być może zbadaniu trochę warunków 
czwartej gęstości, a tym samym znalezieniu wielu miejsc, do których 
możemy wrócić i zagłębić się dalej w Prawo Jedności. Spodziewam się, że 
pierwszy materiał nie będzie zbyt głęboki w odniesieniu do Prawa Jedności. 
Mam nadzieję, że wejdę w większe filozoficzne obszary Prawa Jedności w 
dalszych sesjach, w ten sposób, żeby materiał postępował tak, aby był 
zrozumiały. Mam nadzieję, że podążam we właściwym kierunku z tym. 

Na ostatniej sesji wspomniałeś, że podczas ostatniego 25-tysięcznego cyklu 
skontaktowano się z Atlantydami, Egipcjanami i mieszkańcami Ameryki 
Południowej, a następnie Konfederacja odeszła. Rozumiem, że 
Konfederacja nie wracała przez jakiś czas. Czy mógłbyś mi opowiedzieć o 
powodach, konsekwencjach i postawach w odniesieniu do następnego 
kontaktu z tymi na planecie Ziemia? 

R A  Jestem Ra. W przypadku Atlantydów poszerzenie podanych informacji 
spowodowało, że te działania zostały zniekształcone w kierunku 
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wojowniczości, co spowodowało drugą i ostatnią katastrofę Atlantydy jeden 
zero osiem dwa jeden [10821] waszych lat w przeszłości, wg tego jak 
mierzycie czas. 

Wielu, wielu zostało przesiedlonych w wyniku działań społecznych 
zarówno na Atlantydzie, jak i na tych obszarach, które można by nazwać 
północnoafrykańskimi pustyniami, na które niektórzy Atlantydzi udali się 
po pierwszym konflikcie. Zmiany na Ziemi trwały nadal z powodu tych, 
jak byście nazwali, bomb nuklearnych i innej kryształowej broni, zatapiając 
ostatnie wielkie masy lądowe w przybliżeniu dziewięć sześć zero zero [9600] 
lat temu. 

W eksperymentach egipskich i południowoamerykańskich wyniki, choć 
nie tak niszczycielskie, były dalekie od pierwotnego zamiaru Konfederacji. 
Było jasne nie tylko dla nas, ale także dla Rady i Strażników, że nasze 
metody nie są odpowiednie dla tej konkretnej planety. 

Nasza postawa polegała więc na ostrożności, obserwacji i nieustannych 
próbach twórczego odkrywania metod, dzięki którym kontakt z naszymi 
istotami mógłby służyć przy jak najmniejszym zniekształceniu, a przede 
wszystkim z najmniejszą możliwością stania się wypaczeniem lub 
przeciwieństwem naszych zamiarów w udostępnianiu informacji. 

24.5 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś sprawić by instrument zakaszlał? 

R A  [Kaszel.] 

24.6 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Zakładam zatem, że Konfederacja przez pewien czas 
trzymała się z dala od Ziemi. Jaki warunek spowodował następny kontakt 
Konfederacji? 

R A  Jestem Ra. W przybliżeniu przez trzy sześć zero zero [3600] waszych lat 
w przeszłości, tak jak mierzycie czas, nastąpił napływ tych z grupy Oriona, 
jak ich nazywacie.  Ze względu na narastające negatywne wpływy na 
myślenie i zniekształcenia w działaniu, byli w stanie rozpocząć pracę z tymi, 
którzy mieli wrażenie z dawnych czasów, jak można by powiedzieć, takie, 
że są wyjątkowi lub inni. 

Istota Konfederacji, wiele, wiele tysięcy lat temu, ta, którą możesz nazwać 
Jahwe, przez klonowanie genetyczne stworzyła te szczególne uprzedzenia 
wśród tych ludów, które stopniowo przybyły, aby zamieszkać w pobliżu 
Egiptu, jak również w wielu, wielu innych miejscach z powodu 
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rozproszenia po zatonięciu masy lądowej Mu. Tutaj grupa Oriona znalazła 
żyzną glebę, na której można było zasiać nasiona negatywności; nasiona te, 
jak zawsze, były nasionami elit, odmiennych, tych, którzy manipulują lub 
zniewalają innych. 

Ten znany jako Jahwe czuł wielką odpowiedzialność wobec tych istot. 
Jednak grupa Oriona była w stanie wpoić ludom imię Jahwe jako 
odpowiedzialnego za ten elitaryzm. Jahwe był wtedy w stanie przyjąć, jak 
byście to nazwali, zbiór jego wzorców wibracyjnych i stał się w efekcie 
bardziej elokwentnie skutecznym kompleksem wibracji dźwiękowych. 

W tym kompleksie stary Jahwe, teraz nienazwany, ale oznaczający „On 
przychodzi”, zaczął wysyłać pozytywnie zorientowaną filozofię. To było w 
waszej przeszłości, mniej więcej, dwa - poprawiamy ten instrument - trzy 
trzy zero zero [3300] lat. W ten sposób połączono większą część tego, co 
stało się znane jako Armageddon. 

24.7 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś wywołać dla nas kolejny kaszel? 

R A  [Kaszel.] 

24.8 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Mam pytanie, jak grupa Oriona dostała się tutaj 3600 
lat temu. Jak przeszli przez kwarantannę? Czy to był przypadkowy efekt 
okna? 

R A  Jestem Ra. W tamtym czasie nie było to do końca tak, ponieważ było 
konkretne wezwanie o tę informację. Kiedy występuje mieszane wezwanie, 
właściwości gęstości mają znacznie większy wpływ na efekt okna. 

Kwarantanna w tym przypadku, powiedzmy, nie była tak dokładnie 
patrolowana z powodu braku silnej polaryzacji, a zatem okna musiały być 
bardzo słabe, aby można było je przeniknąć. Wraz ze zbliżającymi się 
waszymi zbiorami, te siły, które nazwalibyście światłem, działają zgodnie z 
ich własnym powołaniem. Ci z Oriona pracują tylko zgodnie ze swoim 
powołaniem. W rzeczywistości to wołanie nie jest tak wielkie. 

Tak więc, ze względu na Drogę Wzmocnienia lub Potęgowania, istnieje 
duży opór przed przenikaniem. Jednak wolna wola musi być zachowana, a 
ci, którzy chcą negatywnie zorientowanych informacji, jakbyście to 
nazwali, muszą być usatysfakcjonowani przez tych, którzy przechodzą przez 
efekt okna. [Kaszel.] 
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24.9 P Y T A J Ą C Y  Zatem Jahwe, próbując naprawić to, co uważał za coś, co 
mógłbym nazwać błędem (wiem, że nie chcesz tego tak nazywać), zaczął 
3300 lat temu od filozofii pozytywnej. Czy zarówno filozofie Oriona, jak i 
Jahwe były przekazywane telepatycznie, czy też zastosowano inne techniki? 

R A  Jestem Ra. Zastosowano dwie inne techniki: jedna przez istotę, która 
nie nazywała się już Jahwe, która nadal uważała, że jeśli może wytworzyć 
istoty, które były lepsze od sił negatywnych, to te nadrzędne istoty mogłyby 
szerzyć Prawo Jedności. W ten sposób ta istota, Yod Heh Shin Vau Heh, 
przybyła do waszego ludu w postaci wcielonej istoty i łączyła się w pary w 
normalny sposób reprodukcji waszych fizycznych kompleksów, w ten 
sposób rodząc pokolenie znacznie większych istot, istot zwanych „Anak”.1 

Inną metodą, którą w dalszej części scenariusza wykorzystano, by uzyskać 
większy efekt, była forma myślowa, której często używamy wśród waszych 
narodów, aby zasugerować tajemniczość lub wzniosłość. Być może znasz 
niektóre z tych przejawów. 

24.10 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś podać niektóre z nich po wywołaniu kaszlu w 
instrumencie? 

R A  [Kaszel.] Jestem Ra. To są informacje, które możesz odkryć. Jednak 
pokrótce wskażemy drogę, wskazując tak zwane koło w kole i cherubinów 
z bezsennym okiem. 

24.11 P Y T A J Ą C Y  Bardzo dobrze. Czy grupa Oriona zastosowała podobne metody 
do wywierania wpływu 3600 lat temu? 

R A  Jestem Ra. Grupa, czy też imperium, miało w tym czasie emisariusza na 
waszym niebie. 

24.12 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz opisać tego emisariusza? 

R A  Wysłannik ten miał waszą ognistą naturę, który był ukryty przez rodzaj 
chmur w ciągu dnia. Miało to na celu pozbycie się pytań tych, którzy widzą 
taki pojazd i uczynienie go zgodnym z koncepcją tych istot, dotyczącą tego, 
co możecie nazwać Stwórcą. 

24.13 P Y T A J Ą C Y  A zatem jak to wrażenie lub informacja była przekazana istotom 
po tym, jak zobaczyły tę ognistą chmurę? 

                                                             
1  Anakowie lub Anakim byli rasą gigantów opisaną w tekstach biblijnych. 
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R A  Jestem Ra. Poprzez przenoszenie myśli i wywoływanie ognistych zjawisk 
i innych wydarzeń, które wydają się cudowne dzięki zastosowaniu form 
myślowych. 

24.14 P Y T A J Ą C Y  Czy byli więc jacyś prorocy, o których teraz wiemy, którzy 
wywodzili się z tej epoki lub wkrótce po niej? 

R A  Jestem Ra. Imperium nie zdołało utrzymać swojej obecności przez długi 
czas po przybliżonej dacie trzy zero zero zero [3000] w waszej historii i siłą 
rzeczy pozostało im podjąć decyzję o fizycznym opuszczeniu nieba. Tak 
zwani prorocy często otrzymywali mieszane informacje, ale najgorsze, co 
mogła zrobić grupa Oriona, to skłonienie tych proroków do mówienia o 
zagładzie, ponieważ proroctwo w tamtych czasach było zajęciem tych, 
którzy kochali swoich bliźnich i pragnęli tylko służyć im i Stwórcy. 

24.15 P Y T A J Ą C Y  Po wywołaniu przez instrument kaszlu... 

R A  [Kaszel.] 

24.16 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz mi powiedzieć, czy twierdzisz, że grupie Oriona 
udało się zanieczyścić, powiedzmy, niektórych pozytywnie nastawionych 
proroków przesłaniem zagłady? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. Twoje następne zapytanie będzie ostatnim 
pełnym zapytaniem podczas tej sesji. 

24.17 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś mi powiedzieć, dlaczego grupa Oriona musiała 
odejść po - wydaje mi się, że to jest okres sześciuset lat - dlaczego musieli 
odejść? 

R A  Jestem Ra. Chociaż wrażenie, jakie wywarli na tych, którzy ich wzywali, 
było takie, że istoty te były grupą elitarną, wydarzyło się to, co znacie jako 
Diaspora, powodując duże rozproszenie tych ludów, tak że stały się 
pokorniejszą i bardziej honorową rasą, mniej wojowniczą i bardziej 
świadomą miłującej dobroci Jednego Stwórcy. 

Stworzenie wokół nich miało tendencję do bycia nieco wojowniczym, nieco 
zorientowanym na zniewolenie innych, ale oni sami, będąc celem grupy 
Oriona poprzez ich genetyczną wyższość/słabość, stali się czymś, co można 
nazwać słabszymi, pozwalając w ten sposób na uczucia wdzięczności za 
sąsiadów, ich rodzinę i ich Jednego Stwórcę by zacząć leczyć uczucia 
elitaryzmu, które doprowadziły do zniekształceń w kierunku władzy nad 
innymi, które to spowodowały ich własną wojowniczość. 
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Wszelkie krótkie pytania można zadawać teraz. 

24.18 P Y T A J Ą C Y  Jest jedna rzecz, która trochę mnie niepokoi, o której właśnie 
czytałem... 

R A  [Kaszel.] 

24.19 P Y T A J Ą C Y  To nie jest zbyt ważne, ale naprawdę chciałbym wiedzieć, czy 
Dwight Eisenhower spotkał się z Konfederacją lub grupą Oriona w latach 
pięćdziesiątych lub w tamtym czasie? 

R A  Jestem Ra. Ten, o którym mówisz, spotkał się z formami myślowymi, 
których nie da się odróżnić od trzeciej gęstości. To był test. My, 
Konfederacja, chcieliśmy zobaczyć, co by się stało, gdyby ta niezwykle 
pozytywnie zorientowana i prosta, sympatyczna osoba bez znaczących 
zniekształceń w kierunku władzy natrafiła na pokojowe informacje i 
możliwości, które mogą z nich wynikać. 

Odkryliśmy, że ta istota nie czuła, że osoby pod jego opieką mogłyby 
poradzić sobie z koncepcjami innych istot i innych filozofii. W ten sposób 
osiągnięte porozumienie pozwoliło mu iść swoją drogą, my sami zrobiliśmy 
to samo; i bardzo cicha kampania, jak ją nazywacie, będzie kontynuowana 
by stopniowo uprzedzać wasze narody o naszej obecności. Wydarzenia 
wyprzedziły ten plan. 

[Kaszel.] Czy jest jakieś krótkie pytanie przed zamknięciem? 

24.20 P Y T A J Ą C Y  Jedyne pytanie, które się z tym wiąże, to: czy był tam rozbity 
statek kosmiczny i czy w naszych instalacjach wojskowych są teraz 
przechowywane małe ciała? 

R A  Jestem Ra. Nie chcemy naruszać waszej przyszłości. Podaliśmy wam te 
informacje, być może dajemy wam za dużo, niż jesteście sobie w stanie 
odpowiednio z tym poradzić w obecnym węźle przestrzeni/czasu waszej, 
nieco zagmatwanej konfiguracji myśli wojskowej i wywiadowczej. Dlatego 
zataimy te informacje. 

24.21 P Y T A J Ą C Y  OK. Przepraszam, że zawracam głowę tego typu pytaniami… 

R A  [Kaszel.] 

24.22 P Y T A J Ą C Y  . . . ale nie dawały mi one spokoju. Będziemy kontynuować naszą 
kolejną sesję z Prawem Jedności i utrzymywać to na pierwszym miejscu w 
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zakresie książki, a także starać się zagłębić w filozofię, budując ramy 
odniesienia do tej filozofii. Bardzo Ci dziękuję. 

R A  Ja... 

24.23 P Y T A J Ą C Y  Och, proszę, jestem prawie gotowy. Czy jest coś, co możemy 
zrobić, aby instrument czuł się bardziej komfortowo? 

R A  Jestem Ra. Jesteście sumienni. Uważaj, by wyrównać górne kończyny 
tego instrumentu, jeśli jego górna część ciała jest uniesiona. 

Jestem Ra. Wszystko dobrze. Rozmowa z Tobą to nasza radość. 
Odchodzimy w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Idźcie 
więc naprzód, radując się mocą i pokojem Jednego Stwórcy. Adonai. 
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25.0 R A  Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle Nieskończonego 
Stwórcy. Komunikujemy się teraz. 

25.1 P Y T A J Ą C Y  ... na początek zapytam, jaka przyczyna lub zespół przyczyn 
doprowadziło do zapalenia oskrzeli instrumentu, jak się na to mówi? 

R A  Jestem Ra. To zniekształcenie w kierunku choroby było spowodowane 
wolną wolą instrumentu, który przyjął substancję chemiczną, którą 
nazywacie LSD. Zostało to starannie zaplanowane przez te istoty, które nie 
chcą, aby ten instrument pozostał użyteczny. Substancja ma w sobie 
zdolność usuwania dużych zapasów energii życiowej z organizmu 
spożywającego.  

Pierwszą nadzieją istoty Oriona, która zaaranżowała tę okazję, było to, że 
ten instrument będzie mniej spolaryzowany w kierunku tego, co nazywacie 
pozytywem. Dzięki świadomym wysiłkom ze strony tego instrumentu, 
używaniu substancji jako programatora w służbie innym i wdzięczności, 
oszczędzono temu instrumentowi tego zniekształcenia i nie było 
zadowalającego wyniku dla grupy Oriona. 

Druga nadzieja wiązała się z możliwym niewłaściwym użyciem 
najpotężniejszych środków przekazywania energii między waszymi ludźmi 
w obszarze zniekształceń kompleksu ciała. Nie mówiliśmy wcześniej o 
różnych rodzajach blokad i transferów energii, pozytywnych i 
negatywnych, które mogą mieć miejsce w wyniku udziału w waszym 
kompleksie działań reprodukcji seksualnej. Ta istota jest jednak bardzo 
silną istotą z bardzo niewielkimi zniekształceniami wynikającymi z 
uniwersalnej energii miłości zielonego promienia. Tak więc ten konkretny 
plan również nie został zrealizowany, ponieważ istota nadal dawała z siebie 
w tym kontekście w sposób otwarty lub zielonopromienisty, zamiast 
próbować otrzymywać1 lub manipulować inną jaźnią. 

Jedynym pozostałym, dostępnym zniekształceniem, ponieważ ta istota się 
nie rozreguluje i nie zaprzestanie powszechnego dzielenia się miłością z 
powodu tej substancji chemicznej, było po prostu pozbawienie tej istoty 

                                                             
1  Ra prawdopodobnie zamierzał powiedzieć „oszukać”. 
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jak największej ilości energii. Istota ta ma silne zniekształcenie w kierunku 
do bycia zajętym, które od jakiegoś czasu próbuje przezwyciężyć, zdając 
sobie sprawę, że nie jest to odpowiednia postawa do tej pracy. W tym 
konkretnym obszarze spożycie tej substancji rzeczywiście, powiedzmy, 
spowodowało zniekształcenia żywotności z powodu bycia zajętym i braku 
chęci odpoczynku; ten instrument czuwa znacznie dłużej niż jest to 
wskazane. W ten sposób utracono wiele energii życiowej, co czyni ten 
instrument niezwykle podatnym na infekcje, jakich doświadcza teraz. 

25.2 P Y T A J Ą C Y  Drugie pytanie, o które poprosił instrument, brzmiało: „Jak 
najlepiej mogę się regenerować, nie tylko teraz, ale i w przyszłości?” 

R A  Jestem Ra. Instrument ten jest świadomy podstawowych potrzeb 
swojego organizmu, którymi są: medytacja, akceptacja ograniczeń, 
przeżywanie radości z obcowania z innymi i pięknem śpiewu; oraz 
ćwiczenie z dużym kontaktem, kiedy tylko jest to możliwe, z siłami 
życiowymi drugiej gęstości, zwłaszcza z drzewami; jednostka ta musi być 
również świadoma umiarkowanego, ale stałego spożycia pożywienia, 
sugerując ćwiczenia dość wczesną porą dnia oraz późniejszą porą dnia przed 
odpoczynkiem. 

25.3 P Y T A J Ą C Y  Trzecie pytanie, o które prosiła, brzmiało: „W jaki sposób Don i 
Jim mogą pomóc mnie zregenerować?” 

R A  Jestem Ra. To nie jest odpowiednie pytanie by móc w pełni 
odpowiedzieć. Można tylko powiedzieć, że te istoty są bardzo sumienne. 
Możemy dodać, że ze względu na zniekształcenie tego instrumentu w 
kierunku braku równowagi w węźle przestrzeni/czasu, dobrze by było, 
gdyby istota ta towarzyszyła podczas ćwiczeń. 

25.4 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Będziemy teraz kontynuować materiał z wczoraj. 
Powiedziałeś, że około 3000 lat temu grupa Oriona odeszła z powodu 
Diaspory. Czy Konfederacja była wtedy w stanie poczynić jakiekolwiek 
postępy po odejściu grupy Oriona? 

R A  Jestem Ra. Przez wiele waszych stuleci zarówno Konfederacja, jak i 
Konfederacja Oriona zajmowały się sobą na wzajem na płaszczyznach 
ponad waszymi, powiedzmy, płaszczyznami w czasie/przestrzeni, na 
których powstały machinacje i nałożono zbroję światła. Na tych poziomach 
toczyły się i nadal toczą się bitwy. 

Na płaszczyźnie ziemskiej uruchomiono energie, które nie wywołały zbyt 
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wielkiego wezwania. Były pojedyncze przypadki wezwań, jedno takie miało 
miejsce w przybliżeniu dwa sześć zero zero [2600] waszych lat w przeszłości, 
w tym, co w tym czasie nazwalibyście Grecją i skutkowało pismami i 
zrozumieniem niektórych aspektów Prawa Jedności. Szczególnie 
zauważamy tego znanego jako Tales i tego znanego jako Heraklit, tych, 
którzy byli filozofami, jak można to nazwać, uczącymi swoich uczniów. 
Zwracamy również uwagę na zrozumienie tego znanego jako Perykles. 

W tym czasie istniała ograniczona ilość informacji wizjonerskich, które 
Konfederacja mogła telepatycznie przekazać. Jednakże w przeważającej 
części w tym czasie imperia umierały i powstawały zgodnie z postawami i 
energiami wprawionymi w ruch dawno temu, nie powodując silnej 
polaryzacji, ale raczej mieszankę pozytywnego i wojowniczego lub 
negatywnego, która była charakterystyczna dla tego ostatniego mniejszego 
cyklu waszego bytu. 

25.5 P Y T A J Ą C Y  Wspomniałeś o Konfederacji Oriona i bitwie toczonej między 
Konfederacją a Konfederacją Oriona. Czy można przekazać jakąkolwiek 
koncepcję tego, jak toczy się ta bitwa? 

R A  Jestem Ra. Wyobraź sobie, jeśli chcesz, swój umysł. Potem wyobraź to 
sobie w całkowitej jedności ze wszystkimi innymi umysłami twojego 
społeczeństwa. Jesteście wtedy jednomyślni, a to, co jest słabym ładunkiem 
elektrycznym w waszej fizycznej iluzji, jest teraz niezwykle potężną 
maszyną, dzięki której myśli mogą być manifestowane jako rzeczy. 

W tym przedsięwzięciu grupa Oriona szarżuje lub atakuje, Konfederacja 
zbroi się światłem. Rezultat, impas, jak byście to nazwali, obie energie są 
przez to nieco wyczerpane i muszą się przegrupować; to co negatywne, 
wyczerpane przez brak manipulacji, a to, co pozytywne, wyczerpane z 
powodu braku akceptacji tego, co jest dane. 

25.6 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś wzmocnić znaczenie tego, co powiedziałeś, mówiąc 
„nieakceptowanie tego, co jest dane?” 

R A  Jestem Ra. Na poziomie czasu/przestrzeni, w którym odbywa się to w 
formie tego, co można nazwać wojną myślową, najbardziej akceptującą i 
kochającą energią byłoby tak kochać tych, którzy chcieli manipulować, aby 
te istoty były otoczone, pochłonięte i przekształcone pozytywnymi 
energiami. 
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Konfederacja jest jednak świadoma, że jest to walka równych sobie, że nie 
może na równych prawach pozwolić sobie na manipulację, aby pozostać 
czysto pozytywną, bo wtedy, choć czysta, nie miałoby to żadnego 
znaczenia, gdyby tak zwane moce ciemności zostały umieszczone pod 
butem, jak można powiedzieć. 

Dlatego ci, którzy mają do czynienia z tą wojną myślową, muszą być raczej 
defensywni niż akceptujący, aby zachować ich użyteczność w służbie 
innym. Dlatego nie mogą w pełni zaakceptować tego, co Konfederacja 
Oriona chce dać, czyli zniewolenia. W ten sposób z powodu tarcia traci się 
pewną biegunowość i obie strony, jeśli można tak powiedzieć, muszą się 
przegrupować. 

Nie było to owocne dla żadnej ze stron. Jedyną konsekwencją, która okazała 
się pomocna, jest zrównoważenie energii dostępnych na tej planecie, tak że 
energie te mają mniejszą potrzebę równoważenia w tej przestrzeni/czasie, 
zmniejszając w ten sposób szanse na unicestwienie planety. 

25.7 P Y T A J Ą C Y  Myślę, że to bardzo ważny punkt. Czy część Konfederacji 
angażuje się następnie w tę bitwę myśli? Jaki procent się angażuje? 

R A  Jestem Ra. To najtrudniejsza praca Konfederacji. Tylko cztery istoty 
planetarne są proszone jednocześnie o udział w tym konflikcie. 

25.8 P Y T A J Ą C Y  Jakiej gęstości są te cztery istoty planetarne? 

R A  Jestem Ra. Te istoty mają gęstość miłości, czyli czwartej. 

25.9 P Y T A J Ą C Y  Zakładam zatem, że jest to najbardziej efektywna gęstość dla tej 
pracy. Czy ta gęstość - istota tej gęstości - byłaby bardziej skuteczna w tego 
rodzaju pracy niż, powiedzmy, istota gęstości piątej lub szóstej? 

R A  Jestem Ra. Czwarta gęstość jest jedyną gęstością poza waszą własną, 
która, nie mając mądrości do powstrzymania się od bitwy, widzi 
konieczność bitwy. Dlatego konieczne jest użycie kompleksów pamięci 
społecznej czwartej gęstości. 

25.10 P Y T A J Ą C Y  Czy mam rację zakładając zatem, że czwarta gęstość po obu 
stronach... zarówno po stronie Oriona, jak i Konfederacji bierze udział w 
tej bitwie, a piąta i szósta gęstość po stronie Oriona nie jest w to 
zaangażowana? Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne pytanie, ponieważ energie tej istoty 
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są niskie. 

Jest to częściowo poprawne. Istoty z piątej i szóstej gęstości nie wzięłyby 
udziału w tej bitwie. Negatyw piątej gęstości nie wziąłby udziału w tej 
bitwie. Tak więc czwarta gęstość obu orientacji łączy się w tym konflikcie. 

Czy możemy poprosić o kilka krótkich pytań, zanim zakończymy? 

25.11 P Y T A J Ą C Y  Cóż, najpierw zapytam na koniec, czy jest coś, co możemy zrobić, 
aby instrument czuł się naprawdę komfortowo. Zadam tylko te pytania, 
które ma instrument - lub odpowiedz na pytania, które instrument ma 
jeszcze do zadania, ale naprawdę chciałbym wiedzieć o orientacji negatywu 
piątej gęstości, która nie uczestniczy w tej bitwie. 

R A  Jestem Ra. Piąta gęstość to gęstość światła lub mądrości. Tak zwana 
negatywna istota służąca sobie w tej gęstości jest na wysokim poziomie 
świadomości i mądrości i zaprzestała działania, chyba że za pomocą myśli. 
Negatyw piątej gęstości jest niezwykle zagęszczony i oddzielony od 
wszystkiego innego. 

25.12 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję bardzo. Nie chcemy wyczerpać tego instrumentu, więc 
czy jest coś, co możemy zrobić, aby instrument czuł się bardziej 
komfortowo? 

R A  Jestem Ra. Jesteście bardzo sumienni. Jak prosiliśmy wcześniej, dobrze 
byłoby obserwować kąty przyjmowane przez bardziej wyprostowaną 
postawę istoty. Powoduje to blokadę nerwów w części kompleksu ciała 
zwanej łokciami. 

Jestem Ra. Zostawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego 
Stwórcy. Idźcie więc naprzód, radując się mocą i pokojem Jednego 
Stwórcy. Adonai. 



 

SESJA 26. 
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26.0 R A  Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle Nieskończonego 
Stwórcy. Komunikuję się teraz. 

26.1 P Y T A J Ą C Y  Pierwsze pytanie brzmi: czy jakakolwiek zmiana tego, co tutaj 
zrobiliśmy dla instrumentu, wpłynie w jakikolwiek sposób na komunikację 
z instrumentem? Czy dobrze się tu ustawiliśmy? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

26.2 P Y T A J Ą C Y  A czy uważasz, że wszystko jest zadowalające dla dalszej 
komunikacji? 

R A  Jestem Ra. Chcieliśmy, żeby zmiany wpłynęły na tę komunikację. 

26.3 P Y T A J Ą C Y  Czy powinniśmy przerwać tę komunikację z powodu tych zmian, 
czy kontynuować? 

R A  Jestem Ra. Możesz robić, co zechcesz. Jednakże nie bylibyśmy w stanie 
używać tego instrumentu w tym węźle przestrzeni/czasu bez tych 
modyfikacji. 

26.4 P Y T A J Ą C Y  Zakładając, że można kontynuować, dotarliśmy do ostatnich 
3000 lat obecnego cyklu i zastanawiałem się, czy Prawo Jedności w formie 
pisemnej lub ustnej zostało udostępnione w ciągu ostatnich 3000 lat w 
jakimkolwiek kompletnym zakresie tak jak to teraz robimy? Czy jest ono 
dostępne w jakimkolwiek innym źródle? 

R A  Jestem Ra. W tej gęstości nie ma możliwości uzyskania pełnego źródła 
informacji o Prawie Jedności. Jednakże niektóre z waszych pism 
przekazanych wam jako tak zwane święte dzieła zawierają części tego prawa. 

26.5 P Y T A J Ą C Y  Czy Biblia, jaką znamy, zawiera fragmenty tego prawa? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

26.6 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz mi powiedzieć, czy Stary Testament zawiera 
cokolwiek z Prawa Jedności? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 
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26.7 P Y T A J Ą C Y  Który ma w sobie więcej Prawa Jedności, Stary Testament czy 
Nowy Testament? 

R A  Jestem Ra. Wyciągając z każdej kolekcji, o której mówisz, części 
związane z Prawem Jedności, zawartość jest w przybliżeniu równa. Jednak 
tak zwany Stary Testament zawiera większą ilość negatywnie 
nacechowanego materiału, jak byście to nazwali. 

26.8 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz mi powiedzieć, jaki procent stanowi wpływ Oriona 
zarówno w Starym jak i Nowym Testamencie? 

R A  Wolimy, aby pozostawić to uznaniu tych, którzy szukają Prawa 
Jedności. Nie mówimy po to, by osądzać. Takie wypowiedzi zostałyby 
zinterpretowane przez niektórych z tych, którzy mogą odczytać ten materiał 
jako osądzający. Możemy jedynie zasugerować uważną lekturę i 
wewnętrzne przetrawienie treści. Zrozumienia staną się oczywiste. 

26.9 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Czy mógłbyś spowodować kaszel instrumentu? 

R A  [Kaszel.] 

26.10 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Czy ty komunikowałeś się w ostatnich czasach z 
którąkolwiek z naszych populacji w stanie inkarnacji trzeciej gęstości? 

R A  Jestem Ra. Proszę powtórzyć, określając „ostatnie czasy” i zaimek „ty”. 

26.11 P Y T A J Ą C Y  Czy Ra porozumiewał się z którąkolwiek z naszych populacji w 
tym stuleciu, powiedzmy w ostatnich osiemdziesięciu latach? 

R A  Jestem Ra. Nie. 

26.12 P Y T A J Ą C Y  Czy w ciągu ostatnich osiemdziesięciu lat Prawo Jedności było 
przekazane jakiejś istocie naszej populacji przez jakiekolwiek inne źródło? 

R A  Jestem Ra. Drogi Jedności rzadko były przekazywane, chociaż zdarzyły 
się rzadkie przypadki w poprzednich osiem zero [80] waszych lat, wg tego 
jak mierzycie czas. 

Było wiele komunikacji z czwartej gęstości z powodu przyciągania w 
kierunku zbiorów do czwartej gęstości. To są Drogi Uniwersalnej Miłości 
i Zrozumienia. Inne nauki są zarezerwowane dla tych, których głębia 
zrozumienia, jeśli wybaczycie to błędne określenie, zasugeruje i przyciągnie 
taką dalszą komunikację. 
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26.13 P Y T A J Ą C Y  Czy Konfederacja kiedykolwiek zintensyfikowała swój program 
pomocy planecie Ziemia, jakiś czas później w tym ostatnim głównym 
cyklu? Wygląda na to, że to robili, na podstawie poprzednich danych, 
zwłaszcza w przypadku Rewolucji Przemysłowej. Czy możesz mi 
opowiedzieć o postawach i powodach stojących za tym krokiem? Czy jest 
jakiś inny powód niż to, że chcieli po prostu wytworzyć więcej wolnego 
czasu w ostatnich, powiedzmy, stu latach cyklu? Czy to jest całkowity 
powód? 

R A  Jestem Ra. To nie jest całkowity powód. W przybliżeniu dwa zero zero 
[200] waszych lat w przeszłości, wg tego jak mierzycie czas, pojawiła się 
znaczna liczba istot, które ze względu na staż inkarnowały się raczej w celach 
uczenia się/nauczania niż dla pomniejszych nauk/nauczania tych, którzy są 
mniej świadomi procesu.  To był nasz sygnał, aby umożliwić komunikację. 

Wędrowcy, którzy przybyli do was, zaczęli dawać o sobie znać mniej więcej 
w tym czasie, najpierw oferując idee lub myśli zawierające zniekształcenie 
Wolnej Woli. Był to warunek wstępny dla późniejszych wędrowców, którzy 
mieli do zaoferowania informacje o bardziej szczegółowym charakterze. 
Myśl musi poprzedzać działanie. 

26.14 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś wywołać kaszel instrumentu? 

R A  [Kaszel.] 

26.15 P Y T A J Ą C Y  Zastanawiam się, czy ten, Abraham Lincoln, mógł być 
wędrowcem? 

R A  Jestem Ra. To jest niepoprawne. Ta istota była, powiedzmy, normalną 
istotą ziemską, która zdecydowała się opuścić pojazd i pozwolić jakiejś 
istocie używać go na stałe. Jest to stosunkowo rzadkie w porównaniu do 
zjawiska wędrowców. 

Lepiej byś zrobił, rozważając inkarnacje wędrowców, takich jak ten znany 
jako Tomasz, ten znany jako Benjamin. 

26.16 P Y T A J Ą C Y  Zakładam, że masz na myśli Thomasa Edisona i Benjamina 
Franklina? 

R A  To jest niepoprawne. Zamierzaliśmy przekazać kompleks wibracji 
dźwiękowych, Thomas Jefferson. Ten drugi, poprawny. 
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26.17 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Czy możesz mi powiedzieć, gdzie był byt, który używał 
ciała Lincolna - Abrahama - z jakiej gęstości pochodził i skąd? 

R A  Jestem Ra. Ta istota była czwartej wibracji. 

26.18 P Y T A J Ą C Y  Zakładam, że pozytywnej? 

R A  Zgadza się. 

26.19 P Y T A J Ą C Y  Czy na jego zabójstwo wpłynął w jakikolwiek sposób Orion lub 
jakakolwiek inna negatywna siła? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

26.20 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. W niedawnej przeszłości ostatnich trzydziestu do 
czterdziestu lat, zjawisko UFO stało się znane naszej populacji. Jaki był 
pierwotny powód… Wiem, że w historii istniały UFO, ale jaki był 
pierwotny powód wzrostu tego, co nazywamy aktywnością UFO, w ciągu 
ostatnich czterdziestu lat? 

R A  Jestem Ra. Informacje, które źródła Konfederacji przekazały waszemu 
bytowi, Albertowi [Einsteinowi], zostały wypaczone i zaczęto tworzyć 
instrumenty zniszczenia, czego przykładem jest Projekt Manhattan i jego 
produkt. 

Informacje przekazywane przez wędrowca, wibracja dźwiękowa, Nikola 
[Tesla], również poddawane eksperymentom w celu potencjalnej 
destrukcji: przykład, twój tak zwany Eksperyment Filadelfijski. 

W związku z tym my z Konfederacji odczuliśmy silną potrzebę 
zaangażowania naszych form myślowych w jakikolwiek sposób, który 
mógłby się przydać, aby zrównoważyć te zniekształcenia informacji, które 
mają pomóc waszej sferze planetarnej. 

26.21 P Y T A J Ą C Y  W takim razie zakładam, że stworzyliście atmosferę tajemnicy ze 
zjawiskami UFO, jak to nazywamy, a następnie telepatią wysyłaliście wiele 
wiadomości, które można było zaakceptować lub odrzucić w ramach... 
przestrzegając, oczywiście, Prawa Jedności, aby ludność zaczęła poważnie 
myśleć o konsekwencjach tego, co robiła. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. To jest częściowo poprawne. Istnieją inne usługi, które 
możemy świadczyć. Po pierwsze, integracja dusz lub duchów, jeśli wolisz, 
w przypadku użycia tych urządzeń jądrowych w waszym kontinuum 
przestrzeni/czasu. To Konfederacja już zrobiła. 
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26.22 P Y T A J Ą C Y  Nie do końca rozumiem, co przez to rozumiesz. Czy mógłbyś 
trochę rozwinąć? 

R A  Jestem Ra. Te rodzaje broni używają inteligentnej energii 
przekształcającej materię w energię w taki sposób, że przejście z trzeciej 
gęstości przestrzeni/czasu do trzeciej gęstości czasu/przestrzeni lub tego, co 
możecie nazwać światami niebiańskimi, jest w wielu przypadkach 
przerywane. 

Dlatego oferujemy siebie jako tych, którzy kontynuują integrację duszy, 
czyli kompleksu duchowego, podczas przejścia z przestrzeni/czasu do 
czasu/przestrzeni. 

26.23 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś podać przykład z, powiedzmy, Hiroszimy lub 
Nagasaki, jak to się robi? 

R A  Jestem Ra. Ci, którzy zostali zniszczeni nie przez promieniowanie, ale 
przez traumę uwolnienia energii, stwierdzili, że nie tylko kompleks 
ciała/umysłu/ducha jest nie do utrzymania, ale także zaburzenie tego 
wyjątkowego kompleksu wibracyjnego, który nazwaliście kompleksem 
duchowym, który rozumiemy jako kompleks umysłu/ciała/ducha, jako 
całkowicie zdezorganizowanego bez możliwości ponownej integracji. 
Byłaby to strata dla Stwórcy jako części Stwórcy, a zatem otrzymaliśmy 
pozwolenie, by nie zatrzymywać wydarzeń, ale zapewnić przetrwanie, 
powiedzmy, bezcielesnego kompleksu umysłu/ciała/ducha. Zrobiliśmy to 
w tych wydarzeniach, o których wspominasz, nie tracąc ducha, lub części, 
lub holografu czy mikrokosmosu makrokosmicznego Nieskończonego. 

26.24 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś sprawić, by instrument zakaszlał, a następnie 
powiedzieć mi mniej więcej, jak to osiągnąłeś? 

R A  [Kaszel.] Jestem Ra. Osiąga się to poprzez nasze zrozumienie 
międzywymiarowych pól energii. Wyższe lub bardziej gęste pole 
energetyczne będzie kontrolować mniej gęste. 

26.25 P Y T A J Ą C Y  Ale wtedy, mówiąc ogólnie, mówisz że jeśli my... pozwolicie 
Ziemi, populacji tej planety, na wojnę nuklearną i wiele zgonów z powodu 
tej wojny, ale będziecie w stanie stworzyć stan, w którym te śmierci nie będą 
bardziej traumatyczne, że tak powiem, w odniesieniu do wejścia do świata 
niebiańskiego, lub świata astralnego, czy jakkolwiek go nazwiemy, niż 
śmierć od kuli lub normalny sposób umierania na starość. Czy to jest 
poprawne? 
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R A  Jestem Ra. To jest niepoprawne. Byłoby to bardziej traumatyczne. 
Jednakże istota pozostałaby istotą. 

26.26 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz mi powiedzieć, jaki jest stan istot, które, że tak 
powiem, zabito w Nagasaki i Hiroszimie. Jaki jest w tej chwili ich stan? 

R A  Jestem Ra. Oni z tej traumy nie rozpoczęli jeszcze w pełni procesu 
leczenia. Pomaga im się tak bardzo, jak to tylko możliwe. 

26.27 P Y T A J Ą C Y  Kiedy proces uzdrawiania tych istot będzie zakończony, czy to 
doświadczenie śmierci z powodu bomby atomowej spowoduje, że cofną się 
one, powiedzmy, w ich wspinaczce do czwartej gęstości? 

R A  Jestem Ra. Takie działania, jak zniszczenie nuklearne, wpływają na całą 
planetę. Nie ma różnic na tym poziomie zniszczenia, a planeta będzie 
musiała zostać uzdrowiona. 

26.28 P Y T A J Ą C Y  Zastanawiałem się konkretnie, jeśli istota znajdowała się w 
Hiroszimie lub Nagasaki w tym czasie i uzyskiwała zdolność do zbioru pod 
koniec naszego cyklu, czy ta śmierć od bomby atomowej mogłaby stworzyć 
taką traumę, że nie byłoby możliwości jej zebrać pod koniec cyklu? To było 
właśnie moje pytanie. 

R A  Jestem Ra. To jest niepoprawne. Gdy nastąpi uzdrowienie, zbiór może 
odbyć się bez przeszkód. Jednakże cała planeta zostanie poddana 
uzdrowieniu z powodu tej akcji, bez rozróżnienia między ofiarą a 
agresorem, ze względu na szkody wyrządzone planecie. 

26.29 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś wywołać kaszel instrumentu? A... 

R A  [Kaszel.] 

26.30 P Y T A J Ą C Y  A potem, czy możesz opisać mechanizm planetarnego 
uzdrawiania? 

R A  Jestem Ra. Uzdrawianie jest procesem akceptacji, przebaczenia i, jeśli to 
możliwe, restytucji. Restytucja nie jest dostępna w czasie/przestrzeni, wielu 
pośród waszych narodów próbuje teraz restytucji będąc w ciele fizycznym. 

26.31 P Y T A J Ą C Y  W jaki sposób ci ludzie próbują dokonać restytucji w stanie 
fizycznym? 

R A  Jestem Ra. Próbują poczuć miłość do sfery planetarnej, pocieszać i leczyć 
blizny oraz nierównowagę tych działań. 
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26.32 P Y T A J Ą C Y  Kiedy zjawisko UFO stało się oczywiste dla wielu ludzi, wiele 
grup ludzi zgłaszało kontakt; wiele grup ludzi zgłaszało komunikację 
telepatyczną z istotami UFO i wielu zapisało rezultaty tego, co uważali za 
komunikację telepatyczną. 

Czy można powiedzieć, że Konfederacja była nastawiona na wywarcie 
wrażenia telepatycznej komunikacji na grupach, które zainteresowały się 
UFO? 

R A  Jestem Ra. To prawda, chociaż niektórzy z naszych członków usunęli się 
z czasu/przestrzeni za pomocą projekcji form myślowych w waszej 
przestrzeni/czasie i od czasu do czasu, za zgodą Rady, wybierają pojawienie 
się na waszym niebie bez lądowania. 

26.33 P Y T A J Ą C Y  W takim razie czy wszystkie lądowania, które miały miejsce - z 
wyjątkiem lądowania, kiedy skontaktowano się z Eisenhowerem - czy 
wszystkie te lądowania należały do grupy Oriona lub podobnych grup? 

R A  Jestem Ra. Z wyjątkiem pojedynczych przypadków, powiedzmy, braku 
przynależności, jest to poprawne. 

26.34 P Y T A J Ą C Y  Czy w każdym przypadku konieczne jest, aby istota, z którą 
nawiązano kontakt podczas jednego z tych lądowań, wzywała grupę 
Oriona, czy też niektóre z tych istot mają kontakt z grupą Oriona, mimo 
że nie wzywają tej grupy? 

R A  Jestem Ra. Musisz zgłębić zrozumienie negatywnej czwartej gęstości. To 
jest dla ciebie trudne. Po osiągnięciu kontinuum przestrzeni/czasu trzeciej 
gęstości poprzez wasze tak zwane okna, ci krzyżowcy mogą łupić, jak chcą, 
a wyniki są całkowicie funkcją polaryzacji, powiedzmy, świadka, podmiotu 
lub ofiary. 

Wynika to ze szczerego przekonania negatywnych z czwartej gęstości, że 
kochać siebie to kochać wszystkich. Każda inna jaźń, która jest w ten sposób 
uczona lub zniewolona, ma w ten sposób nauczyciela, który uczy miłości 
do siebie. Po zapoznaniu się z tą nauką, zamierzone jest doprowadzenie do 
owocu zbioru negatywnych lub służących sobie kompleksów 
umysłu/ciała/ducha czwartej gęstości.1 

                                                             
1  W tym miejscu w oryginalnych publikacjach Don wstawił tekst z 53.6–17. Czyniąc to, 

miał nadzieję dać bardziej wyważony obraz „bliskich spotkań” zarówno z 
pozytywnymi, jak i negatywnymi UFO. Don uważał, że czytelnicy mogą otrzymać 
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26.35 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś sprawić by instrument zakaszlał? 

R A  [Kaszel.] 

26.36 P Y T A J Ą C Y  Zakładam zatem, że wszystkie grupy UFO, które otrzymywały 
kontakt telepatyczny z Konfederacji były, powiedzmy, priorytetowymi 
celami krzyżowców z Oriona i przypuszczam, że duży procent powiedzmy, 
że ich informacje zostały wówczas skażone. 

Czy możesz mi powiedzieć, czy masz pojęcie, jaki procent tych grup był 
silnie zanieczyszczony przez informacje Oriona i czy którakolwiek z nich 
mogła pozostać wyłącznie kanałem Konfederacji? 

R A  Jestem Ra. Przekazanie Ci tych informacji byłoby naruszeniem wolnej 
woli lub wprowadzeniem zamętu u niektórych żyjących osób. Możemy 
jedynie poprosić każdą grupę o rozważenie względnego wpływu filozofii i 
tak zwanych szczegółowych informacji. To nie specyfika informacji jest 
tym co przyciąga negatywne wpływy; to znaczenie, jakie się jej przypisuje. 

Dlatego dość często powtarzamy, pytani o konkretne informacje, które są 
mało istotne, tak jak trawa która więdnie i umiera, podczas gdy miłość i 
światło Jednego Nieskończonego Stwórcy powraca do nieskończonych 
rzeczywistości stworzenia na wieki wieków, tworząc i tworząc się w 
nieskończoność. 

Po co więc przejmować się trawą, która kwitnie, więdnie i umiera w swoim 
czasie tylko po to, by urosnąć raz znowu z powodu nieskończonej miłości i 
światła Jednego Stwórcy? Oto przesłanie, które niesiemy. Każda istota jest 
tylko powierzchownie tym, co kwitnie i umiera. W głębszym sensie 
istnienie nie ma końca. 

26.37 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję bardzo. Czy mógłbyś spowodować kaszel instrumentu? 

R A  [Kaszel.] 

26.38 P Y T A J Ą C Y  Jak już wcześniej wspomniałeś, jest to ciasna i wąska ścieżka. Jest 
wiele rzeczy, które mogą cię rozpraszać. 

Planuję stworzyć wprowadzenie, że tak powiem, do Prawa Jedności, 
przechodząc przez najważniejsze punkty tego 75 000-letniego cyklu, być 

                                                             
niepełny, a nawet zniekształcony obraz z sesji 26 bez dodatkowych informacji 
uzyskanych w sesji 53. 
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może kilka pytań dotyczących ogólnej przyszłości. Po tym wprowadzeniu 
do Prawa Jedności, jak to nazywam, chciałbym przejść bezpośrednio do 
pracy głównej, jaką jest stworzenie zrozumienia, które może zostać 
przekazane tym, którzy o to proszą - i tylko tym, którzy proszą o to - dla 
zrozumienia, które pozwoli im znacznie przyspieszyć ich ewolucję. Jestem 
bardzo wdzięczny i czuję, że to wielki zaszczyt i przywilej, że mogę to robić 
i mam nadzieję, że uda nam się zakończyć ten następny etap. 

Mam pytanie zadane przez instrument i chciałbym zapytać o instrument. 
Ona mówi: „Mówisz o różnych typach blokad i transferów energii, 
pozytywnych i negatywnych, które mogą mieć miejsce z powodu udziału 
w naszym seksualnym reprodukcyjnym kompleksie działań”. Stwierdza: 
„Proszę wyjaśnić te blokady i transfery energii, z naciskiem na to, co osoba 
starająca się być zgodna z Prawem Jedności może pozytywnie zrobić w tej 
dziedzinie”. Czy możesz odpowiedzieć na to pytanie? 

R A  Jestem Ra. Jest to częściowo możliwe, biorąc pod uwagę zaprezentowane 
przez nas tło. To właściwie jest bardziej zaawansowane pytanie. Ze względu 
na specyfikę pytania możemy udzielić odpowiedzi ogólnej. 

Pierwszym transferem energii jest czerwony promień. Jest to losowy 
transfer, który dotyczy tylko waszego układu rozrodczego. 

Pomarańczowo- i żółto-promienne próby odbycia stosunku płciowego 
tworzą po pierwsze blokadę, jeśli tylko jedna istota wibruje w tym obszarze, 
powodując w ten sposób, że istota wibrująca seksualnie w tym obszarze 
będzie mieć niekończący się apetyt na tę aktywność. To, czego szukają te 
poziomy wibracji, to aktywność zielonego promienia. Istnieje możliwość 
pomarańczowo- i żółto-promiennego transferu energii; taka istota 
polaryzuje się w kierunku tego co negatywne: jedna jest postrzegana raczej 
jako przedmiot niż inna jaźń, druga postrzega siebie jako grabieżcę lub pana 
sytuacji. 

W trzecim promieniu2 są dwie możliwości. Po pierwsze, jeśli oboje wibrują 
w trzecim promieniu, nastąpi wzajemnie wzmacniający się transfer energii. 
Negatyw lub kobieta, jak to nazywacie, czerpiąc energię z korzeni bytu w 
górę poprzez centra energetyczne, zostaje w ten sposób fizycznie 
zrewitalizowana; pozytywna lub męska biegunowość, jak to się określa w 
waszej iluzji, znajduje w tym transferze energii inspirację, która zaspokaja i 
karmi duchową część kompleksu ciała/umysłu/ducha; w ten sposób będąc 
                                                             

2  Powinien być czwarty lub zielony. Don i Ra poprawili błąd w sesji 32 3–4. 
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zarówno spolaryzowanym, jak i uwalniając nadmiar tego, co każdy ma w 
obfitości z powodu natury inteligentnej energii, to znaczy 
negatywne/intuicyjne, pozytywne/fizyczne energie, jak możesz je nazwać - 
ten transfer energii blokowany jest tylko wtedy, gdy jedna lub obie istoty 
mają w sobie strach przed posiadaniem, przed byciem posiadanym, przed 
pragnieniem posiadania lub przed pragnieniem bycia posiadanym. 

Inną możliwością zielonego promienia jest to, że jedna istota oferuje energię 
zielonego promienia, a druga nie oferuje energii uniwersalnej energii 
miłości, co skutkuje blokadą energii dla tej [istoty], która nie jest zielonym 
promieniem, zwiększając w ten sposób frustrację lub apetyt; istota 
zielonego promienia polaryzuje się nieco w kierunku służby innym. 

Transfer energii niebieskiego promienia jest obecnie dość rzadki wśród 
waszych ludzi, ale jest bardzo pomocny ze względu na transfery energii 
związane z możliwością wyrażania siebie bez zastrzeżeń i strachu. 

Transfer promienia indygo jest niezwykle rzadki wśród waszych ludzi. Jest 
to sakramentalna część kompleksu ciała, dzięki której poprzez fioletowy 
promień można nawiązać kontakt z inteligentną nieskończonością. Na tych 
dwóch ostatnich poziomach nie mogą wystąpić żadne blokady, ponieważ 
jeśli oba byty nie są gotowe na tę energię, to nie jest ona widoczna i nie 
może nastąpić ani transfer, ani blokada. To tak, jakby cewka zapłonowa 
została usunięta z potężnego silnika. 

Ten instrument był w stanie, jako przykład tego działania, zbić z tropu 
grupę Oriona podczas doświadczeń z [pusta taśma], jak nazywacie tę 
substancję, ze względu na fakt, że skutecznie i całkowicie otworzyła inną 
jaźń na trzeci promień - poprawiamy ten instrument, obniża się jego 
energia życiowa - na energię zielonego promienia i częściowo otwiera inną 
jaźń na interakcję niebieskiego promienia.3 

Czy możemy zapytać, czy masz jakieś pytania, zanim zamkniemy? 

26.39 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz sprawić, by instrument zakaszlał, zapytam o jedną - 
dwie szybkie rzeczy. 

R A  [Kaszel.] 

26.40 P Y T A J Ą C Y  Instrument pyta: „Jak długo trwają osłabiające mnie skutki 

                                                             
3  Ra odnosi się do doświadczenia instrumentu opisanego w 18.3 i gdzie indziej. 
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stosowania LSD i czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument czuł się 
bardziej komfortowo?” 

R A  Jestem Ra. Po pierwsze, okres słabości kompleksu cielesnego to w 
przybliżeniu trzy z waszych księżycowych cykli, przy czym pierwsze 
spożycie powoduje w przybliżeniu jeden z waszych księżycowych cykli; 
drugie ma efekt kumulacyjny lub podwojony. 

Po drugie, ten instrument jest w dobrym stanie. Jesteście bardzo sumienni. 

Jestem Ra. Zostawiam was, moi przyjaciele, w miłości i świetle Jednego 
Nieskończonego Stwórcy. Idźcie więc naprzód, weseli i radośni, ciesząc się 
mocą i pokojem Jednego Stwórcy. Adonai. 



 

SESJA 27. 
21 LUTEGO 1981  

27.0 R A  Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle Jednego Nieskończonego 
Stwórcy. Komunikuję się teraz. 

27.1 P Y T A J Ą C Y  Pomyślałem, że zaczniemy tą sesją Księgę II Prawa Jedności,1 
która skupi się na tym, co uważamy za jedyny ważny aspekt naszego 
istnienia. 

Jednakże Jim czuł się zobowiązany zadać dwa pytania, które zadał mu Paul 
Shockley, a ja zadam je najpierw, na wypadek gdybyś był w stanie 
odpowiedzieć na nie zanim naprawdę zaczniemy. Pierwsze pytanie brzmi: 
Paul Shockley przedstawia czaneling - korekta, Paul Shockley obecnie 
czaneluje to samo źródło, które czanelował Edgar Cayce, a Paul otrzymał 
informację, że brał udział w projektowaniu i budowie egipskich piramid. 
Czy możesz nam powiedzieć, jaka była jego rola w tym wysiłku? 

R A  Jestem Ra. To było w waszym kontinuum przestrzeni/czasu dwa okresy 
i dwa wcielenia. Pierwszy natury fizycznej współpracujący z istotami 
Konfederacji na tym, co znacie jako Atlantydę, około trzynaście tysięcy [13 
000] lat temu. Ta pamięć, powiedzmy, jest zintegrowana w nieświadomości 
kompleksu umysłu/ciała/ducha tej istoty z powodu jej skrajnego pragnienia 
zapamiętania służby uzdrawiania i polaryzacji możliwej dzięki 
mechanizmom kryształu i naładowanego uzdrowiciela. 

Drugie doświadczenie, które miało miejsce około tysiąca [1000] lat później, 
podczas których ta istota przygotowała, w jakiejś części, świadomość ludzi 
tego, co teraz nazywacie Egiptem, że byli w stanie zaoferować wezwanie, 
które umożliwiło tym z naszego kompleksu pamięci społecznej do 
chodzenia pośród waszych ludzi. Podczas tego doświadczenia życiowego 
istota ta była kapłanem i nauczała i udało jej się zapamiętać w częściowo 
zniekształconej formie nauki/nauczania atlantydzkich doświadczeń 
piramidalnych. W ten sposób istota ta stała się budowniczym archetypowej 
myśli Prawa Jedności ze zniekształceniem w kierunku uzdrawiania, co 
pomogło naszym ludziom w doprowadzeniu tego do fizycznej manifestacji 
w tym, co nazwalibyście późniejszym okresem waszego pomiaru czasu. 

                                                             
1  W przypisie 13.3 znajdują się informacje dotyczące pierwotnych książek. 
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27.2 P Y T A J Ą C Y  Drugie pytanie brzmi: Paul otrzymał również informację, która 
wspomina o istnieniu innych istot pomagających w budowie piramid, które 
nie zostały w pełni zmaterializowane w trzeciej gęstości. Zmaterializowali 
się od pasa do głowy, ale nie od pasa do stóp. Czy takie istoty istniały 
podczas konstrukcji piramid i kim one były? 

R A  Jestem Ra. Rozważ, jeśli chcesz, inteligentną nieskończoność obecną we 
wchłanianiu żywotności i bytu, gdy zostaje ona skodyfikowana w 
inteligentną energię dzięki wrażeniom myślowym tych, którzy pomagają 
żywemu kamieniowi w uzyskaniu nowego kształtu bytu. Uwolnienie i 
użycie inteligentnej nieskończoności przez krótki okres zaczyna wchłaniać 
wszystkie następujące po sobie lub zazębiające się wymiary, oferując w ten 
sposób krótkie przebłyski tych, którzy dokonują projekcji swoich myśli na 
materiał. Istoty te w ten sposób zaczynają materializować się, ale nie 
pozostają widoczne. Istoty te były formami myślowymi lub widzialną w 
trzeciej gęstości manifestacją naszego kompleksu pamięci społecznej, 
ponieważ oferowaliśmy kontakt od naszej inteligentnej nieskończoności do 
inteligentnej nieskończoności kamienia. 

27.3 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję bardzo. Teraz przejdę do procesu rozpoczynania 
drugiej książki Prawa Jedności. 2 Zakładam, że będzie to znacznie 
trudniejsze zadanie niż pierwsza książka, ponieważ chcemy skupić się na 
rzeczach, które nie są przemijające, a jako pytający czasami mogę mieć 
trudności. 

Kiedy będę miał tę trudność, mogę wrócić do niektórych częściowo 
przejściowych pytań po prostu dlatego, że nie będę w stanie sformułować 
tego, co naprawdę potrzebuję i przepraszam za to. Zrobię jednak wszystko, 
co w mojej mocy, aby pozostać na tropie i wyeliminować z książki rzeczy 
bezwartościowe, jeśli takie się zdarzą podczas mojego przepytywania.3 

Zacznę od oświadczenia, które napisałem. To jest: Większość istot w tej 
gęstości skupia swoje umysły na jakimś przejściowym stanie lub działaniu, 
nie uwzględniając ich wartości jako narzędzia lub pomocy, dla ich wzrostu 
i zrozumienia prawdziwej lub niezniekształconej istoty stworzenia, którego 
są integralną częścią. 

                                                             
2  W przypisie 13.3 znajdują się informacje dotyczące pierwotnych książek. 
3  Wszelkie usunięte pytania i odpowiedzi zostały przywrócone. 
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Postaramy się, zaczynając od początku stworzenia, ustalić przegląd samych 
siebie w stworzeniu, tym samym dochodząc do bardziej świadomego 
punktu inspekcji tego, co uważamy za rzeczywistość. Mamy nadzieję, że ten 
proces pozwoli nam skuteczniej uczestniczyć w procesie ewolucji. 

Chciałbym rozpocząć od definicji słów, których używaliśmy, których 
prawdopodobnie nie rozumiemy - i prawdopodobnie nie możemy - 
całkowicie zrozumieć, ale ponieważ pierwsze słowa, których używamy, to 
inteligentna nieskończoność, chciałbym, abyście zdefiniowali każde z tych 
słów i podali definicję ich kombinacji. 

R A  Jestem Ra. Twój kompleks wibracji umysłu wskazuje na pytanie. Jednak 
twój kompleks dźwięków wibracyjnych wskazuje na preferencje. Proszę 
powtórzyć. 

27.4 P Y T A J Ą C Y  Czy zdefiniowałbyś słowo inteligentna w pojęciu inteligentnej 
nieskończoności? 

R A  Jestem Ra. Przed zdefiniowaniem zgodnie z prośbą zajmiemy się całym 
spektrum tej kwestii. Wasz język, wykorzystujący wibracyjne kompleksy 
dźwięków, może być w najlepszym przypadku przybliżeniem tego, co jest 
bliższe zrozumieniu, jeśli wolisz, natury świadomej myśli. Postrzeganie to 
nie to samo, co kompleksy wibracji dźwiękowych, dlatego próba 
zdefiniowania będzie dla ciebie frustrująca, chociaż z przyjemnością 
pomożemy Ci w granicach waszych kompleksów wibracji dźwiękowych. 

Zdefiniowanie inteligencji w oderwaniu od nieskończoności jest trudne, 
ponieważ te dwa kompleksy wibracyjne równają się jednej koncepcji. To 
bardzo przypomina próbę podzielenia koncepcji wibracji dźwiękowej, 
wiara, na dwie części. Postaramy się jednak Ci pomóc. 

27.5 P Y T A J Ą C Y  Nie trzeba jej dzielić. Definicja inteligentnej nieskończoności 
jako jednej części jest wystarczająca. Czy mógłbyś teraz zdefiniować 
inteligentną nieskończoność? 

R A  Jestem Ra. Jest to wykładniczo prostsze i mniej zagmatwane. Jest 
jedność. Ta jedność jest wszystkim, co istnieje. Ta jedność ma potencjał i 
kinetykę. Potencjał to inteligentna nieskończoność. Wykorzystanie tego 
potencjału wytwarza pracę. Ta praca została przez nas nazwana inteligentną 
energią. 

Natura tej pracy zależy od szczególnego zniekształcenia wolnej woli, która 
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z kolei jest naturą określonej inteligentnej energii lub kinetycznego 
skupienia potencjału jedności lub tego, co jest wszystkim. 

27.6 P Y T A J Ą C Y  Chciałbym trochę rozwinąć pojęcie pracy. W fizyce Newtona 
pojęcie pracy nazywamy siłą poruszającą się w przestrzeni. Jest to iloczyn 
siły i odległości mierzonej przez nas. Zakładam, że praca, o której mówisz, 
jest terminem o wiele szerszym, obejmującym prawdopodobnie pracę w 
świadomości. Mam rację? 

R A  Jestem Ra. Używamy tego terminu, ponieważ jest on uniwersalny w 
zastosowaniu. Inteligentna nieskończoność ma rytm lub przepływ, jak 
gigantyczne serce zaczynając od Centralnego Słońca, jakbyś pomyślał lub 
wyobraził to sobie; obecność przepływu, nieuchronna niczym fala istnienia 
bez biegunowości, bez skończoności; ogromne i ciche, całe bijące na 
zewnątrz, skupiające się na zewnątrz i do wewnątrz, aż skupienie się 
zakończy. Inteligencja lub świadomość skupisk osiągnęły stan, w którym 
ich, powiedzmy, duchowa natura lub masa wzywa je do wewnątrz, do 
wewnątrz, do wewnątrz, aż wszystko się zjednoczy. To jest rytm 
rzeczywistości, o którym mówiłeś. 

27.7 P Y T A J Ą C Y  Teraz myślę, że wyciągnąłem z tego ważny punkt, ponieważ w 
inteligentnej nieskończoności mamy pracę bez polaryzacji lub potencjalna 
różnica nie musi istnieć. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. W jedności nie ma różnicy, potencjału ani kinetyki. 
Podstawowe rytmy inteligentnej nieskończoności są całkowicie 
pozbawione jakichkolwiek zniekształceń. Rytmy okryte są tajemnicą, 
ponieważ są samymi sobą. Jednak z tej niezakłóconej jedności wyłania się 
potencjał w odniesieniu do inteligentnej energii. 

W ten sposób termin może być nieco dwustronny: Jedno z zastosowań 
terminu to istnienie jako niezniekształcona jedność, bez żadnej strony 
kinetycznej ani potencjalnej. Inne zastosowanie tego terminu, którego 
używamy w sposób niezróżnicowany z braku innego terminu, w sensie 
ogromny potencjał wykorzystany przez ogniska lub skupienia 
[inteligentnej] energii.4 

                                                             
4  To stwierdzenie zostało zredagowane, aby zwiększyć jasność tego, co uważamy za 

zamierzone znaczenie Ra. Oryginalne stwierdzenie brzmi: „Inne zastosowanie tego 
terminu, którego używamy w sposób niezróżnicowany z powodu braku innego 
terminu,  w sensie ogromnego potencjału wykorzystanego przez ogniska lub 
skupienia energii, które nazywamy inteligentną energią.” 
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27.8 P Y T A J Ą C Y  Teraz rozumiem, że pierwszym zniekształceniem inteligentnej 
nieskończoności jest zniekształcenie tego, co nazywamy wolną wolą. Czy 
możesz podać definicję tego zniekształcenia? 

R A  Jestem Ra. W tym zniekształceniu Prawa Jedności uznaje się, że Stwórca 
pozna Siebie. 

27.9 P Y T A J Ą C Y  Czy zatem mam rację, zakładając, że Stwórca pozna Siebie - 
Stwórca następnie przyznaje temu poznaniu pojęcie wolności, całkowitej 
wolności wyboru w sposobach poznania? Mam rację? 

R A  Jestem Ra. To jest całkiem poprawne. 

27.10 P Y T A J Ą C Y  Jest to zatem pierwsze zniekształcenie Prawa Jedności, które, jak 
zakładam, jest Prawem Inteligentnej Nieskończoności, spośród wszystkich 
innych – korekta, wszystkie inne zniekształcenia, które są całkowitym 
doświadczeniem stworzenia, wywodzą się z tego. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Jest to zarówno poprawne, jak i niepoprawne. W waszej iluzji 
wszelkie doświadczenie wypływa z prawa wolnej woli lub z drogi 
pomieszania. W innym sensie, którego się uczymy, doświadczenia są tym 
zniekształceniem. 

27.11 P Y T A J Ą C Y  Będę musiał pomyśleć o tym i zadać pytania na ten temat na 
następnej sesji, więc przejdę do tego, co mi dałeś jako Drugie 
Zniekształcenie, które jest zniekształceniem Miłości. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. To jest poprawne. 

27.12 P Y T A J Ą C Y  Chciałbym, abyś zdefiniował Miłość w sensie... w znaczeniu 
Drugiego Zniekształcenia. 

R A  Jestem Ra. Należy to zdefiniować na tle inteligentnej nieskończoności 
lub jedności, czyli Jednego Stwórcy, z pierwotnym zniekształceniem 
Wolnej Woli. Termin Miłość może być zatem postrzegany jako punkt 
skupienia, zakres koncentracji, rodzaj energii niezwykle, powiedzmy, 
wysokiego rzędu, który powoduje, że inteligentna energia powstaje z 
potencjału inteligentnej nieskończoności w taki a taki sposób. To może być 
postrzegane raczej jako przedmiot niż działanie przez niektórych waszych 
ludzi, a zasada tego niezwykle silnego skupienia energii jest czczona jako 
Stwórca, zamiast jedności lub całości z której emanuje cała Miłość. 

27.13 P Y T A J Ą C Y  Czy Miłość. . . czy istnieje manifestacja Miłości, którą 
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moglibyśmy nazwać wibracją? 

R A  Jestem Ra. Znowu dochodzimy do trudności semantycznych. Wibracja 
lub gęstość miłości czyli zrozumienia, nie jest terminem używanym w tym 
samym znaczeniu, co Drugie Zniekształcenie, Miłość; zniekształcenie 
Miłości będącej wielkim aktywatorem i pierwotnym współtwórcą różnych 
kreacji wykorzystujących inteligentną nieskończoność; wibracja miłości jest 
gęstością, w której ci, którzy nauczyli się wykonywać czynność zwaną 
„kochaniem” bez znaczącego zniekształcenia, szukają wówczas Drogi 
Światła lub Mądrości.  

Tak więc w sensie wibracyjnym miłość przeradza się w światło. W sensie 
aktywności jedności w swej wolnej woli, miłość używa światła i ma moc 
kierowania światłem na swoje zniekształcenia. Tak więc kompleksy 
wibracyjne kondensują w odwróceniu kreacji w jej jedności, ukazując w ten 
sposób rytm lub przepływ wielkiego bicia serca, jeśli użyjesz tej analogii. 

27.14 P Y T A J Ą C Y  Wygłoszę stwierdzenie, które wyciągnąłem z fizyki Deweya 
Larsona, które może być bliskie temu, co próbujemy wyjaśnić, ale nie musi. 
Larson mówi, że wszystko jest ruchem, który możemy przyjąć jako 
wibrację; i ta wibracja, która jest czystą wibracją i nie jest w żaden sposób 
fizyczna, w jakiejkolwiek formie, w jakiejkolwiek gęstości, ta wibracja... 
pierwszym produktem tej wibracji jest to, co nazywamy fotonem, cząstką 
światła. 

Próbowałem dokonać analogii między tym fizycznym rozwiązaniem a 
koncepcją miłości i światła. Czy jest to bliskie koncepcji Miłości tworzącej 
Światło, czy nie? 

R A  Jestem Ra. Masz rację. 

27.15 P Y T A J Ą C Y  Następnie nieco bardziej rozwinę tę koncepcję. Mamy 
nieskończoną wibrację Miłości, która, jak zakładam, może występować przy 
różnych częstotliwościach, jeśli ma to w tym znaczenie. Przypuszczam, że 
zaczyna się na jednej częstotliwości podstawowej. 

Czy to ma jakieś znaczenie? Czy to ma sens? Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Każda Miłość, jak nazywasz głównych sprawców, pochodzi 
z jednej częstotliwości, jeśli chcesz użyć tego terminu. Ta częstotliwość to 
jedność. Być może przyrównalibyśmy to raczej do siły niż częstotliwości, ta 
siła jest nieskończona, a skończone cechy zostały wybrane przez szczególną 
naturę tego pierwotnego ruchu. 
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27.16 P Y T A J Ą C Y  Następnie ta wibracja, którą z braku lepszego zrozumienia 
nazywamy czystym ruchem; to jest czysta Miłość. To jest... to nie jest... nie 
ma niczego, co jest jeszcze, powiedzmy, skondensowane, by uformować 
jakikolwiek rodzaj czy gęstość iluzji. Ta Miłość tworzy następnie, poprzez 
ten proces wibracji, foton, jak go nazywamy, który jest podstawową cząstką 
światła. Ten foton następnie, poprzez dodatkowe wibracje i obroty, dalej 
kondensuje się w cząstki o różnych gęstościach, których doświadczamy. 
Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. To jest poprawne. 

27.17 P Y T A J Ą C Y  Otóż, to– Zatem światło, które tworzy gęstości, ma to, co 
nazywamy kolorem, a ten kolor jest podzielony na siedem kategorii 
kolorów. Czy możesz mi powiedzieć, czy istnieje powód lub wytłumaczenie 
dla tych kategorii kolorów? Możesz mi coś o tym powiedzieć? 

R A  Jestem Ra. To będzie ostatnie kompletne pytanie tej sesji, ponieważ ten 
instrument ma mało energii życiowej. Odpowiemy krótko, a następnie 
możesz zadawać dalsze pytania w kolejnych sesjach. 

Natura wzorców wibracyjnych waszego wszechświata zależy od konfiguracji 
umieszczonych na pierwotnej materii, czyli Świetle, przez skupienie, czyli 
Miłość, używającą swojej inteligentnej energii do stworzenia określonego 
wzoru iluzji lub gęstości, aby zaspokoić Jego własne inteligentnie 
oszacowane metody poznania Siebie. Zatem kolory, jak je nazywasz, są tak 
ścisłe, wąskie lub konieczne, jak tylko można wyrazić, biorąc pod uwagę 
wolę Miłości. 

Jest więcej informacji, którymi chętnie się podzielimy odpowiadając na 
Twoje pytania. Nie chcemy jednak wyczerpać tego instrumentu. Czy przed 
naszym odejściem jest konieczne jakieś krótkie zapytanie? 

27.18 P Y T A J Ą C Y  Jedyne, co muszę wiedzieć, to czy jest coś, co możemy zrobić, 
aby uczynić by instrument czuł się bardziej komfortowo lub pomóc jej lub 
kontaktowi? 

R A  Jestem Ra. Ten instrument czuje się lekko niekomfortowo. Być może 
prostsza konfiguracja ciała byłaby odpowiednia, biorąc pod uwagę 
poprawiający się stan kompleksu fizycznego instrumentu. 

Jestem Ra. Jesteście sumienni w swoich przedsięwzięciach. Będziemy z 
wami. Zostawiamy was teraz w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego 
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Stwórcy. Cieszcie się zatem mocą i pokojem Jednego Nieskończonego 
Stwórcy. Adonai. 



 

SESJA 28. 
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28.0 R A  Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle Nieskończonego 
Stwórcy. Komunikuję się teraz. 

28.1 P Y T A J Ą C Y  Być może będę cofał się trochę i robił dzisiaj kilka falstartów, 
ponieważ myślę, że jesteśmy w prawdopodobnie najważniejszym punkcie 
tego, co robimy, próbując to wyjaśnić, pytając, jak wszystko jest jednym i 
jak pochodzi z jednej inteligentnej nieskończoności. Jest to dla mnie 
trudne, więc proszę o wyrozumiałość dla moich błędów podczas 
przepytywania. 

Koncepcja tego procesu, którą mam teraz, wykorzystując zarówno to, co 
mi powiedziałeś, jak i część materiału Deweya Larsona, mającą związek z 
fizyką procesu - mam koncepcję, że inteligentna nieskończoność rozszerza 
się na zewnątrz ze wszystkich miejsc i wszędzie. Rozszerza się na zewnątrz 
w każdym kierunku, równomiernie jak powierzchnia balonu lub bańki, 
rozszerzając się na zewnątrz z każdego punktu wszędzie. Rozszerza się na 
zewnątrz z tak zwaną prędkością jednostkową lub prędkością światła. To 
jest pomysł Larsona na rozwój tego, co nazywa przestrzenią/czasem. Czy ta 
koncepcja jest poprawna? 

R A  Jestem Ra. Pojęcie to jest niepoprawne, jak każda koncepcja jednej 
inteligentnej nieskończoności. Ta koncepcja jest poprawna w kontekście 
jednego szczególnego Logosu, lub Miłości, lub skupienia tego Stwórcy, 
który wybrał swoje, powiedzmy, naturalne prawa i sposoby ich 
matematycznego oraz innego wyrażania. 

Jedyna, niezróżnicowana, inteligentna nieskończoność, niespolaryzowana, 
pełna i cała, jest makrokosmosem istoty okrytej tajemnicą. Jesteśmy 
posłańcami Prawa Jedności. Przy takim przybliżeniu zrozumienia, jedności 
nie można określić żadną fizyką, a jedynie aktywować, czyli potęgować, 
inteligentną nieskończoność dzięki katalizatorowi wolnej woli. Może to być 
trudne do zaakceptowania. Jednak zrozumienie, którym musimy się 
podzielić, zaczyna się i kończy tajemnicą. 

28.2 P Y T A J Ą C Y  Dobrze zatem, wczoraj doszliśmy do punktu, w którym 
rozważaliśmy kolory światła. Powiedziałeś, że „natura wzorców wibracji 
waszego wszechświata zależy od konfiguracji umieszczonych na pierwotnej 
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materii, czyli świetle, przez skupienie Miłości używającej swojej 
inteligentnej energii do stworzenia pewnego wzorca... iluzji lub gęstości.” 
Po tym materiale powiedziałeś, że są dalsze informacje, którymi z 
przyjemnością się podzielisz, ale zabrakło nam czasu. Czy mógłbyś podać 
dalsze informacje na ten temat? 

R A  Jestem Ra. Omawiając te informacje, powrócimy więc, powiedzmy, do 
poszczególnych metod rozumienia lub widzenia tego, co oferuje ten 
kompleks wibracji dźwięku, Dewey; jest to poprawne dla drugiego 
znaczenia inteligentnej nieskończoności: potencjału, który następnie 
poprzez katalizator tworzy kinetykę. 

Ta informacja jest naturalnym następstwem badania kinetycznego kształtu 
waszego środowiska. Możesz rozumieć każdy kolor lub promień jako, jak 
powiedzieliśmy, bardzo konkretny i dokładny przydział inteligentnej 
energii reprezentującej inteligentną nieskończoność, przy czym każdy 
promień został wcześniej zbadany pod innymi względami.1 

Ta informacja może być tutaj pomocna. Mówimy teraz niespecyficznie, aby 
zwiększyć głębię waszej konceptualizacji natury tego, co jest. Wszechświat, 
w którym żyjecie, jest w każdej części podsumowaniem inteligentnej 
nieskończoności. W ten sposób zobaczycie te same wzorce powtarzające się 
w przestrzeni fizycznej jak i metafizycznej; promienie lub porcje światła są, 
jak przypuszczasz, tymi obszarami, które możesz nazwać fizyczną iluzją, 
które obracają się, wibrują lub mają naturę, która może być, powiedzmy, 
policzona lub sklasyfikowana w sposób rotacyjny w przestrzeni/czasie 
opisany przez tego znanego jako Dewey; niektóre substancje mają różne 
promienie w fizycznej manifestacji widocznej dla oka, co jest widoczne w 
naturze waszych skrystalizowanych minerałów, które uważasz za cenne, 
rubin jest czerwony i tak dalej. 

28.3 P Y T A J Ą C Y  To Światło pojawiło się w wyniku wibracji, która jest 
konsekwencją Miłości. Chciałem zapytać, czy to stwierdzenie jest słuszne. 
Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. To stwierdzenie jest poprawne. 

28.4 P Y T A J Ą C Y  OK. Światło to może następnie skondensować się w materię, jaką 
znamy w naszej gęstości, we wszystkich naszych pierwiastkach chemicznych 

                                                             
1  W tym kontekście przydział można zdefiniować jako „podział i przypisanie zgodnie 

z planem”. 
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z powodu rotacji wibracji w skwantyzowanych odstępach lub jednostkach 
prędkości kątowej. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. To jest całkiem poprawne. 

28.5 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Zastanawiam się, jaki jest katalizator, czy też aktywator 
rotacji? Co powoduje rotację, tak że światło kondensuje się w naszych 
elementach fizycznych lub chemicznych? 

R A  Jestem Ra. Konieczne jest rozważenie aktywnej funkcji skupienia znanej 
jako Miłość. Ta energia ma charakter porządkujący. Porządkuje w sposób 
kumulatywny od większego do mniejszego, tak że kiedy Jego wszechświat, 
jak można go nazwać, jest kompletny, sposób rozwoju każdego szczegółu 
tkwi w żywym świetle, a zatem będzie się rozwijał w taki a taki sposób; wasz 
własny wszechświat został dobrze zbadany empirycznie przez tych, których 
nazywasz naukowcami i został zrozumiany lub zwizualizowany, 
powiedzmy, z większą dokładnością dzięki zrozumieniu lub wizualizacji 
tego znanego jako Dewey. 

28.6 P Y T A J Ą C Y  Kiedy pojawia się indywidualizacja lub zindywidualizowana 
część świadomości? Jak zachodzi ta indywidualizacja i w którym momencie 
zindywidualizowana świadomość przejmuje kontrolę w pracy nad 
podstawowym światłem? 

R A  Jestem Ra. Pozostajesz ostrożnie w obszarze samego stworzenia. W tym 
procesie musimy jeszcze bardziej skonfundować was, stwierdzając, że 
proces, w którym Wolna Wola działa na potencjalną inteligentną 
nieskończoność, aby stać się skupioną inteligentną energią, odbywa się bez 
przestrzeni/czasu, którego jesteście tak świadomi, ponieważ jest to wasze 
doświadczenie kontinuum. 

Doświadczenie lub istnienie przestrzeni/czasu powstaje po zakończeniu 
procesu indywiduacji Logosu, czyli Miłości i fizyczny wszechświat, jak 
byście to nazwali, połączył się lub zaczął przyciągać do wewnątrz, podczas 
ruchu na zewnątrz do tego stopnia, że to, co nazywacie waszymi ciałami 
słonecznymi, z kolei stworzyło ponadczasowy chaos łączący się w to, co 
nazywacie planetami, te wiry inteligentnej energii wydające dużą ilość tego, 
co nazwalibyście pierwszą gęstością w bezczasowym stanie, uświadomienie 
sobie przestrzeni/czasu jest jedną z nauk tej gęstości istnienia. 

Dlatego mamy trudności z odpowiedzią na twoje pytania dotyczące czasu i 
przestrzeni oraz ich związku z tym, co nazywacie, pierwotnym 
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stworzeniem, które nie jest częścią przestrzeni/czasu, jak możecie to 
zrozumieć. 

28.7 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Czy jednostka świadomości, zindywidualizowana 
jednostka świadomości tworzy, powiedzmy, jednostkę kreacji? Podam 
przykład. 

Czy jedna zindywidualizowana świadomość stworzyłaby jedną galaktykę 
gwiazd, taką, która zawiera wiele milionów gwiazd. Czy to się dzieje? 

R A  Jestem Ra. To może się zdarzyć. Możliwości są nieskończone. Zatem 
Logos może stworzyć to, co nazywacie układem gwiezdnym, lub może być 
Logosem tworzącym miliardy systemów gwiezdnych. To jest przyczyną 
zamieszania w określeniu galaktyka, ponieważ istnieje wiele różnych bytów 
lub kreacji Logosu, a każdy z nich nazwalibyśmy, używając waszych 
dźwiękowych kompleksów wibracyjnych, galaktyką. 

28.8 P Y T A J Ą C Y  Weźmy jako przykład planetę, na której teraz jesteśmy i powiedz 
mi, jaka część stworzenia została stworzona przez ten sam Logos, który 
stworzył tę planetę? 

R A  Jestem Ra. Ten planetarny Logos jest silnym Logosem tworzącym około 
dwieście pięćdziesiąt miliardów [250 000 000 000] waszych systemów 
gwiezdnych w Jego własnym stworzeniu. Powiedzmy, że prawa lub fizyczne 
sposoby tego stworzenia pozostaną zatem niezmienne. 

28.9 P Y T A J Ą C Y  W takim razie mówisz, że soczewkowy układ gwiezdny, który 
nazywamy galaktyką, w którym my się znajdujemy, zawiera około 250 
miliardów innych słońc, takich jak nasze własne, został stworzony przez 
jeden Logos. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. To jest poprawne. 

28.10 P Y T A J Ą C Y  Skoro istnieje wiele zindywidualizowanych części świadomości w 
tej soczewkowatej galaktyce, czy ten Logos podzielił się z kolei na więcej 
indywidualizacji świadomości, aby stworzyć te świadomości, czy też 
podzielić się na te świadomości? 

R A  Jestem Ra. Jesteś spostrzegawczy. To też jest słuszne, chociaż to pozorny 
paradoks. 

28.11 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz mi powiedzieć, co masz na myśli mówiąc o 
pozornym paradoksie? 
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R A  Jestem Ra. Wydawałoby się, że gdyby jeden Logos tworzył inteligentne 
drogi energetyczne dla dużego systemu, nie byłoby konieczności ani 
możliwości dalszego różnicowania do sub-Logosu. Jednak w pewnych 
granicach tak właśnie jest i wydaje się, że zostało to zauważone. 

28.12 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Czy mógłbyś spowodować kaszel instrumentu? 

R A  [Kaszel.] 

28.13 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Czy wszystkie zindywidualizowane części Logosu, a 
następnie w naszej… nazwę galaktykę soczewkową, w której się 
znajdujemy, 250 miliardów słońc lub gwiazd, nazwę to wielką galaktyką, 
żebyśmy nie pomieszali naszych terminów. 

Czy zatem cała świadomość w tej zindywidualizowanej formie, która 
przechodzi w to, co nazywamy wielką galaktyką, zaczyna się i przechodzi 
przez wszystkie gęstości w kolejności, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 
siedem lub - potem do ósmej - czy też, że tak powiem, niektórzy, którzy 
zaczynają od wyższych rang i przechodzą..., tak aby w galaktyce zawsze 
istniała mieszanka inteligentnej świadomości? 

R A  Jestem Ra. To drugie jest bardziej poprawne. Na każdym początku jest 
początek z nieskończonej siły. Wolna Wola działa jak katalizator. Istoty 
zaczynają formować wszechświaty. Świadomość zaczyna wtedy mieć 
potencjał do doświadczania. Potencjały doświadczenia są tworzone jako 
część inteligentnej energii i są ustalane przed rozpoczęciem doświadczenia. 

Jednakże ze względu na nieskończone działanie Wolnej Woli na stworzenie, 
zawsze występuje wielka zmienność początkowych odpowiedzi na potencjał 
inteligentnej energii. W ten sposób niemal natychmiast podstawy, 
nazwijmy to, hierarchicznej natury istot zaczynają się manifestować, gdy 
niektóre części świadomości, uczą się poprzez doświadczenie w znacznie 
bardziej efektywny sposób. 

28.14 P Y T A J Ą C Y  Czy jest jakiś powód, dla którego niektóre fragmenty są znacznie 
bardziej efektywne w nauce? 

R A  Jestem Ra. Czy jest jakiś powód, dla którego niektórzy uczą się szybciej 
niż inni? Spójrz, jeśli chcesz, na funkcję woli..., powiedzmy, przyciąganie 
do wznoszącej się spiralnie linii światła. 

28.15 P Y T A J Ą C Y  Teraz, kiedy tworzona jest wielka galaktyka, zakładam, że 
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wszystkie jej gęstości... Zakładam, że wszystko - istnieje osiem gęstości 
powstałych podczas tworzenia tej wielkiej galaktyki. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. To w zasadzie jest poprawne. Jednakże dobrze jest zauważyć, 
że ósma gęstość funkcjonuje również jako gęstość początkowa, czyli 
pierwsza gęstość - w jej późniejszych stadiach - następnej oktawy gęstości. 

28.16 P Y T A J Ą C Y  Czy chcesz powiedzieć, że istnieje nieskończona liczba oktaw 
gęstości od jeden do osiem? 

R A  Jestem Ra. Chcemy ustalić, że jesteśmy naprawdę pokornymi 
posłańcami Prawa Jedności. Możemy rozmawiać z tobą o naszych 
doświadczeniach i naszym zrozumieniu oraz nauczać/uczyć się w 
ograniczony sposób. Nie możemy jednak mówić z pełną znajomością 
wszystkich kreacji. Wiemy tylko, że są nieskończone. Zakładamy 
nieskończoną liczbę oktaw. 

Jednakże nasi nauczyciele wywarli na nas wrażenie, że istnieje okryta 
tajemnicą jedność stworzenia, w której cała świadomość łączy się okresowo 
i znowu się zaczyna. Tak więc możemy tylko powiedzieć, że zakładamy 
nieskończony postęp, chociaż rozumiemy, że ma on charakter cykliczny i, 
jak powiedzieliśmy, jest otoczony tajemnicą. 

28.17 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Czy mógłbyś sprawić, by instrument ponownie 
zakaszlał? 

R A  [Kaszel.] 

28.18 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Kiedy ta wielka galaktyka zostaje uformowana przez 
Logos, wówczas istnieje polaryzacja w tym sensie, że mamy biegunowość 
elektryczną, efekt grawitacyjny, który prawdopodobnie nie jest 
biegunowością, jestem... Muszę zadać to pytanie. Mamy wtedy istniejącą 
polaryzację elektryczną. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Przyjmuję to jako poprawne z zastrzeżeniem, że to, co 
nazywasz elektryczną, należy rozumieć nie tylko tak jak Larson, który 
określił jej znaczenie, ale także w taki sposób, który nazwałbyś sensem 
metafizycznym. 

28.19 P Y T A J Ą C Y  Czy chcesz powiedzieć, że w tym czasie mamy nie tylko 
biegunowość ładunku elektrycznego, ale także biegunowość w 
świadomości? 
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R A  Jestem Ra. To jest poprawne. Wszystko jest potencjalnie dostępne od 
początku twojej fizycznej przestrzeni/czasu - wtedy jest to funkcja 
kompleksów świadomości, aby zacząć używać fizycznych materiałów w celu 
zdobycia doświadczenia, a następnie polaryzacji w sensie metafizycznym. 
Potencjały do tego nie są tworzone przez doświadczającego, ale przez 
inteligentną energię. 

To będzie ostatnie pełne pytanie tej sesji ze względu na nasze pragnienie 
wspierania tego instrumentu, ponieważ kompleks fizyczny powoli 
odzyskuje energię. Czy możemy zapytać, czy masz jedno lub dwa pytania, 
na które możemy odpowiedzieć na krótko przed zamknięciem? 

28.20 P Y T A J Ą C Y  Zakładam, że proces tworzenia, a następnie, po pierwotnym 
stworzeniu wielkiej galaktyki, jest kontynuowany przez dalszą 
indywidualizację świadomości Logosu, tak że istnieje wiele, wiele porcji 
zindywidualizowanej świadomości, że świadomość tworzy dalsze 
przedmioty do doświadczenia w całej galaktyce. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Jest to słuszne, ponieważ w ramach, powiedzmy, wytycznych 
lub dróg Logosu, sub-Logosy mogą znaleźć różne sposoby różnicowania 
doświadczeń bez usuwania lub dodawania tych dróg. 

28.21 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. A skoro nie mamy czasu, po prostu zapytam, czy jest 
coś, co możemy zrobić, aby uczynić by instrument czuł się bardziej 
komfortowo lub pomóc w kontakcie? 

R A  Jestem Ra. Ten instrument jest dobrze wyregulowany. Jesteście 
sumienni. 

Jestem Ra. Zostawiam was, moi przyjaciele, w miłości i świetle Jednego 
Nieskończonego Stwórcy. Idźcie więc naprzód, radując się mocą i pokojem 
Jednego Stwórcy. Adonai. 



 

SESJA 29. 
23 LUTEGO 1981  

29.0 R A  Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Nieskończonego 
Stwórcy. Komunikujemy się teraz. 

29.1 P Y T A J Ą C Y  Czy nasze Słońce (ten układ planetarny), jakie znamy, jest sub-
Logosem, czy fizyczną manifestacją sub-Logosu? 

R A  Jestem Ra. To jest poprawne. 

29.2 P Y T A J Ą C Y  Zatem zakładam, że ten sub-Logos stworzył ten system 
planetarny we wszystkich jego gęstościach. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. To jest niepoprawne. Sub-Logos waszej istoty słonecznej 
zróżnicował niektóre empiryczne komponenty we wzorcach inteligentnej 
energii wprawianych w ruch przez Logos, które stworzyły podstawowe 
warunki i częstotliwości wibracji spójne w całej waszej, jak ją nazwaliście, 
wielkiej galaktyce. 

29.3 P Y T A J Ą C Y  Zatem czy ten sub-Logos, który jest naszym słońcem, jest tym 
samym sub-Logosem, ale tylko manifestuje się w różnych częściach 
galaktyki, która jest... czy to wszystkie gwiazdy w tej galaktyce? 

R A  Jestem Ra. Proszę powtórzyć. 

29.4 P Y T A J Ą C Y  Co chcę powiedzieć to to, czy w tej wielkiej galaktyce jest około 
250 miliardów gwiazd lub słońc, podobnych do naszego. Czy wszystkie są 
częścią tego samego sub-Logosu? 

R A  Jestem Ra. Wszystkie są częścią tego samego Logosu. Wasz Układ 
Słoneczny, jak byście go nazwali, jest manifestacją, nieco trochę inną, z 
powodu obecności sub-Logosu. 

29.5 P Y T A J Ą C Y  Zatem, wszystko to… Pozwólcie, że upewnię się, że mam rację. 
Zatem nasze słońce jest sub-Logosem Logosu, który jest głównym Logosem 
galaktyki. Zgadza się? 

R A  Jestem Ra. To jest poprawne. 

29.6 P Y T A J Ą C Y  Czy są jakieś sub-sub-Logosy, które można znaleźć w naszym 
układzie planetarnym, które są „sub” w stosunku do naszego Słońca? 
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R A  Jestem Ra. To jest poprawne. 

29.7 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś mi powiedzieć, które z nich… Czy mógłbyś podać 
przykład jednego z nich, którego nazwę sub-sub-Logos? 

R A  Jestem Ra. Jednym z przykładów jest twój kompleks 
umysłu/ciała/ducha. 

29.8 P Y T A J Ą C Y  Zatem każda istota, która istnieje, byłaby jakimś rodzajem sub- 
lub sub-sub-Logosu. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Jest to poprawne aż do granic wszelkich obserwacji, ponieważ 
całe stworzenie żyje. 

29.9 P Y T A J Ą C Y  Zatem planeta, po której tu chodzimy, byłaby jakąś formą sub-
sub-Logosu. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Istota planetarna nazywana jest Logosem tylko wtedy, gdy 
pracuje w sposób harmoniczny z istotami lub kompleksami umysłu/ciała 
na swojej powierzchni lub w swoim polu elektromagnetycznym. 

29.10 P Y T A J Ą C Y  OK. Czy sub-Logos, taki jak nasze Słońce, czy któryś z nich - w 
naszej wielkiej galaktyce - ma metafizyczną polaryzację, powiedzmy, 
pozytywną czy negatywną, zgodnie z tym jak używamy tego terminu? 

R A  Jestem Ra. Według tego jak używasz tego terminu, to tak nie jest. Istoty 
na poziomie planetarnym mają siłę inteligentnej nieskończoności poprzez 
użycie wolnej woli, poprzez działania egzystencjalne. Zatem biegunowość 
nie jest tym, co rozumiesz jako biegunowość. Dopiero gdy sfera planetarna 
zaczyna harmonijnie współdziałać z kompleksami umysłu/ciała, a zwłaszcza 
kompleksami umysłu/ciała/ducha, sfery planetarne nabierają zniekształceń 
z powodu kompleksów myślowych bytów wchodzących w interakcję z 
istotą planetarną. 

Stworzenie Jednego Nieskończonego Stwórcy nie ma biegunowości, o 
której mówisz. 

29.11 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Wczoraj powiedziałeś, że planety w pierwszej gęstości 
są w stanie ponadczasowym. Czy możesz mi powiedzieć, jak powstaje efekt, 
który doświadczamy jako czas? 

R A  Jestem Ra. Właśnie opisaliśmy wam stan istnienia każdego Logosu. 
Proces, w którym przestrzeń/czas przybiera formę kontinuum, jest funkcją 
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starannego budowania, powiedzmy, całego planu wibracji, gęstości i 
potencjałów. Kiedy ten plan zjednoczy się w myślowych kompleksach 
Miłości, wtedy zaczną się pojawiać fizyczne przejawy; tym pierwszym 
etapem manifestacji jest świadomość. 

W punkcie, w którym ta koalescencja znajduje się w punkcie żywotności 
lub bycia - w punkcie lub źródle początkowym - przestrzeń/czas zaczyna 
wtedy rozwijać swój zwój życia. 

29.12 P Y T A J Ą C Y  Ponieważ Miłość tworzy wibrację - najpierw wypowiem to 
stwierdzenie. Pozwólcie, że powiem, uważam, że Miłość tworzy wibracje w 
przestrzeni/czasie, aby uformować foton. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Jest to zasadniczo poprawne. 

29.13 P Y T A J Ą C Y  Następnie ciągłe stosowanie Miłości - zakładam, że jest to 
kierowane przez sub-Logos lub sub-sub-Logos - to ciągłe stosowanie 
Miłości tworzy rotacje tych wibracji, które są w odrębnych jednostkach 
prędkości kątowej. To następnie tworzy pierwiastki chemiczne w naszej 
fizycznej iluzji i, jak zakładam, pierwiastki w drugiej lub to co 
nazwalibyśmy niefizycznymi lub innymi gęstościami w iluzji. Czy to jest 
poprawne? 

R A  Jestem Ra. Logos tworzy wszystkie gęstości. Twoje pytanie było 
niejasne. Jednakże stwierdzamy, że Logos tworzy zarówno gęstości 
przestrzeni/czasu, jak i towarzyszące im gęstości czasu/przestrzeni. 

29.14 P Y T A J Ą C Y  Zakładam, że rotacje, skwantyzowane przyrostowe rotacje drgań, 
ukazują się jako materiał o tych gęstościach. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Jest to zasadniczo poprawne. 

29.15 P Y T A J Ą C Y  Zatem z powodu tych rotacji następuje ruch do wewnątrz tych 
cząstek, który jest przeciwny do kierunku przestrzeni/czasu, tak jak to 
rozumiem, i ten postęp do wewnątrz jest wtedy widziany przez nas jak to, 
co nazywamy grawitacją. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. To jest niepoprawne. 

29.16 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz mi powiedzieć jak powstaje grawitacja? 

R A  Jestem Ra. To co uważasz za grawitację, może być postrzegane jako 
naciskanie w kierunku wewnętrznego światła/miłości, poszukiwanie 
spiralnej linii światła, która postępuje w kierunku Stwórcy. Jest to przejaw 



 SESJA 29. 261 

 

duchowego wydarzenia lub stanu życia. 

29.17 P Y T A J Ą C Y  Otóż, grawitacja, którą znamy obecnie na naszym Księżycu, jest 
mniejsza niż na naszej planecie tutaj. Czy kryje się za tym jakaś 
metafizyczna zasada, którą mógłbyś wyjaśnić? 

R A  Jestem Ra. Metafizyczne i fizyczne są nierozłączne. Tak więc to, o czym 
mówiłeś, co próbuje wyjaśnić to zjawisko, jest w stanie, powiedzmy, 
obliczyć siłę grawitacji większości obiektów z powodu różnych aspektów 
fizycznych, takich jak to, co znacie jako masa. Uznaliśmy jednak za 
konieczne wskazanie odpowiedniej i równie ważnej metafizycznej natury 
grawitacji. 

29.18 P Y T A J Ą C Y  Czasami mam trudności ze znalezieniem, można by powiedzieć, 
przyczółka do tego, czego szukam, próbując znaleźć metafizyczne zasady, 
można by powiedzieć, stojące za naszą fizyczną iluzją. 

Czy mógłbyś podać przykład wielkości grawitacji w warunkach trzeciej 
gęstości na powierzchni planety Wenus? Czy byłaby większa czy mniejsza 
niż na Ziemi? 

R A  Jestem Ra. Grawitacja, powiedzmy, przyciągająca siła, którą również 
opisujemy jako napierającą zewnętrzną siłę w kierunku Stwórcy, jest 
większa duchowo na istocie, którą nazywacie Wenus, ze względu na większy 
stopień sukcesu, powiedzmy, w poszukiwaniu Stwórcy. 

Ten punkt staje się ważny tylko wtedy, gdy weźmie się pod uwagę, że kiedy 
całe stworzenie w swojej nieskończoności osiągnie duchową masę 
grawitacyjną o wystarczającej naturze, całe stworzenie nieskończenie 
jednoczy się, światło poszukuje i znajduje swoje źródło, a zatem kończy 
stworzenie i rozpoczyna nowe stworzenie - podobnie jak myślisz o czarnej 
dziurze, jak ją nazywacie, z jej warunkami nieskończenie dużej masy w 
punkcie zerowym, z którego nie widać żadnego światła bo zostało 
wchłonięte. 

29.19 P Y T A J Ą C Y  Wtedy czarna dziura byłaby punktem... czy mam rację mówiąc, 
że byłby to punkt, w którym materiał środowiska zdołałby połączyć się z 
jednością lub Stwórcą? Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Czarna dziura, która manifestuje trzecią gęstość, jest 
manifestacją fizycznego kompleksu tego duchowego lub metafizycznego 
stanu. To jest poprawne. 
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29.20 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. A kiedy nasza planeta Ziemia osiągnie pełną czwartą 
gęstość, czy będzie większa grawitacja? 

R A  Jestem Ra. Bedzie większa duchowa grawitacja, powodując w ten sposób 
gęstszą iluzję. 

29.21 P Y T A J Ą C Y  Zakładam zatem, że ta gęstsza iluzja zwiększy przyspieszenie 
grawitacyjne powyżej zmierzonych 32,2 stóp na sekundę do kwadratu, 
których teraz doświadczamy. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Wasze istoty nie mają narzędzi do pomiaru grawitacji 
duchowej, a jedynie do obserwacji kilku jej skrajnych przejawów. 

29.22 P Y T A J Ą C Y  To wiem, że nie możemy zmierzyć grawitacji duchowej, ale 
zastanawiałem się tylko, czy... efekt fizyczny byłby mierzalny jako wzrost 
stałej grawitacji? To było moje pytanie. 

R A  Jestem Ra. Wzrost mierzalny za pomocą istniejącego oprzyrządowania 
byłby i będzie miał charakter wyłącznie statystyczny i nie będzie znaczący. 

29.23 P Y T A J Ą C Y  OK. A zatem, gdy tworzy się kreacja, kiedy atomy powstają z 
rotacji wibracji, która jest światłem, czasami łączą się w określony sposób. 
Znajdują odległości, odległości międzyatomowe, od siebie w określonej 
odległości i tworzą strukturę sieciową, którą nazywamy krystaliczną. 

Domyślam się, że ze względu na uformowanie się z inteligentnej energii 
precyzyjnej struktury krystalicznej, za pomocą jakiejś techniki można 
wykorzystać inteligentną energię i wprowadzić ją w fizyczną iluzję, pracując 
poprzez strukturę krystaliczną. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Jest to poprawne tylko o tyle, o ile krystaliczna struktura 
fizyczna jest naładowana przez odpowiednio skrystalizowany lub 
uregulowany lub zrównoważony kompleks umysłu/ciała/ducha. 

29.24 P Y T A J Ą C Y  Nie chcę zajmować się tematami bez znaczenia lub tematami, 
które nie prowadzą do lepszego zrozumienia naszego mechanizmu rozwoju, 
co prowadzi nas do rzeczy, które nie są przemijające, ale czasami trudno jest 
dokładnie określić w jakim kierunku iść. Chciałbym dokładniej zbadać tę 
koncepcję kryształów i jak są one wykorzystywane. 

Z tego, co powiedziałeś, zakładam, że aby użyć kryształu do wykorzystania 
inteligentnej energii, konieczne jest posiadanie częściowo 
niezniekształconego kompleksu umysłu/ciała/ducha. Czy to jest 



 SESJA 29. 263 

 

zadowalające, czy potrzebujesz… Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Jest to szczególnie poprawne. 

29.25 P Y T A J Ą C Y  Musi istnieć punkt, w którym usunięcie zniekształcenia osiągnie 
minimum potrzebne do wykorzystania kryształu w wykorzystaniu 
inteligentnej energii. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Jest to poprawne tylko wtedy, gdy zrozumiemy, powiedzmy, 
że każdy kompleks umysłu/ciała/ducha ma unikalny taki punkt. 

29.26 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz mi powiedzieć, dlaczego każdy kompleks 
umysłu/ciała/ducha ma ten wyjątkowy punkt usuwania zniekształceń? 

R A  Jestem Ra. Każdy kompleks umysłu/ciała/ducha jest unikalną częścią 
Jednego Stwórcy. 

29.27 P Y T A J Ą C Y  W takim razie mówisz, że nie ma jednego poziomu, powiedzmy, 
czystości wymaganego do wykorzystania inteligentnej energii poprzez 
kryształy, ale mogą występować duże różnice w ilości zniekształceń, które 
jednostka może mieć. Ale każda istota musi osiągnąć swój szczególny 
punkt, który nazwałbym, punktem energetyzowania zdolności. Czy to jest 
poprawne? 

R A  Jestem Ra. To jest niepoprawne. Konieczne jest, aby kompleks 
umysłu/ciała/ducha był w pewnej równowadze, a równowaga ta umożliwi 
mu osiągnięcie określonego poziomu braku zniekształceń. Krytyczne 
trudności są unikalne dla każdego kompleksu umysłu/ciała/ducha ze 
względu na empiryczne destylacje, które w sumie są, powiedzmy, 
istnieniem fioletowego promienia każdej takiej istoty. 

Ta równowaga jest niezbędna do podjęcia pracy w poszukiwaniu bramy do 
inteligentnej nieskończoności poprzez użycie kryształów lub w jakikolwiek 
inny sposób. Żadne dwie skrystalizowane natury umysłu/ciała/ducha nie są 
takie same. Wymagania dotyczące zniekształceń, w sensie wibracyjnym, są 
ustalone. 

29.28 P Y T A J Ą C Y  Rozumiem. Zatem, jeśli jesteś w stanie odczytać fioletowy 
promień istoty, zobaczyć ten promień, czy jest możliwe natychmiastowe 
określenie, czy istota mogłaby użyć kryształów, aby wykorzystać 
inteligentną energię? 

R A  Jestem Ra. Jest to możliwe dla kogoś z piątej gęstości lub wyższej. 
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29.29 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz mi powiedzieć, w jaki sposób kryształ jest używany 
przez istotę, która uzyskała zadowalające kwalifikacje w zakresie fioletowego 
promienia, że tak powiem, w jaki sposób ta istota może używać kryształu 
albo jak powinna używać kryształu? 

R A  Jestem Ra. Brama do inteligentnej nieskończoności rodzi się, 
powiedzmy, ze współczującej [rezonującej] wibracji, w stanie równowagi, 
towarzyszącej woli służenia, chęci poszukiwania. 

29.30 P Y T A J Ą C Y  Ale czy możesz mi powiedzieć dokładnie, co istota zrobiłaby z 
kryształem, aby użyć go do poszukiwania inteligentnej nieskończoności? 

R A  Jestem Ra. Użycie kryształu w fizycznej manifestacji polega na tym, że 
istota natury krystalicznej ładuje uregulowany kryształ fizyczny tym 
poszukiwaniem, umożliwiając mu w ten sposób harmonijne wibrowanie, a 
także stawanie się katalizatorem lub bramą, dzięki której inteligentna 
nieskończoność może stać się inteligentną energią, ten kryształ służy jako 
analog fioletowego promienia umysłu/ciała/ducha w stosunkowo 
niezniekształconej formie. 

29.31 P Y T A J Ą C Y  Czy w ogóle jest możliwe, abyś nas poinstruował o konkretnych 
zastosowaniach kryształów? 

R A  Jestem Ra. Jest to możliwe. Uważamy, że są rzeczy, o których nie można 
konstruktywnie wam powiedzieć ze względu na możliwe naruszenie waszej 
wolnej woli. Istoty Konfederacji w przeszłości popełniały błędy w tej 
sprawie. Jak wiesz, zastosowanie kryształu obejmuje zastosowanie go do 
uzdrawiania, jako źródło energii, a nawet do rozwoju form życia. Uważamy, 
że nie jest mądrze udzielać wskazówek w tym czasie, ponieważ wasze narody 
wykazują skłonność do korzystania z pokojowych źródeł energii w 
nieharmonijnych celach. 

29.32 P Y T A J Ą C Y  Wydaje mi się, że lepiej byłoby, gdybyśmy przeszli wtedy - teraz, 
gdy prześledziliśmy ścieżkę stworzenia przynajmniej do struktury 
krystalicznej - lepiej skupmy się na ewolucji myśli i jej poszukiwaniach 
drogi do inteligentnej nieskończoności. 

Stworzyliśmy w wielkiej galaktyce Logosu bardzo dużą liczbę planet. W 
miarę rozwoju tych planet, czy możesz podać mi przykład różnych zmian 
planetarnych w tym, co nazwałbym sensem metafizycznym, związanym z 
rozwojem świadomości i jej biegunowości w całej galaktyce? Innymi słowy, 
uważam, że niektóre z tych planet rozwijają się dość szybko w planety o 
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większej gęstości, a niektóre wymagają dłuższego czasu. Czy możesz mi coś 
powiedzieć o tym rozwoju? 

R A  Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne zapytanie w tej sesji. 

Ten konkretny Logos waszej wielkiej galaktyki wykorzystał dużą część 
Swojego połączonego materiału, aby odzwierciedlić istotę Stwórcy. W ten 
sposób istnieje duża część waszego systemu galaktycznego, która nie 
wykonuje postępu, o którym mówicie, ale trwa duchowo jako część 
Logosu. Spośród bytów, w których mieszka świadomość, istnieją, jak 
przypuszczasz, różnorodne okresy czasu/przestrzeni, podczas których 
świadomość osiąga wyższe gęstości doświadczenia. 

Czy to spełnia wymagania Twojego zapytania? 

29.33 P Y T A J Ą C Y  Przestudiuję to i prawdopodobnie będę miał coś jutro, ponieważ 
nie chcę przemęczać instrumentu. Instrument miał pytanie, czy masz czas 
na krótkie pytanie wtedy przeczytam je. 

Instrument nie chce wykonywać fizycznej pracy uzdrawiania. Ona już 
wykonuje duchowe równoważenie przy użyciu rąk. Czy może czytać 
prywatny materiał leczniczy bez fizycznego uzdrawiania? Zakładam, że ma 
na myśli, czy może to przeczytać bez stwarzania problemów w swoim życiu? 
Nie chce zmniejszać pozytywnej polaryzacji. Czy może przeczytać ten 
materiał w takich warunkach? 

R A  Jestem Ra. Wypowiemy się krótko ze względu na fakt, że staramy się 
zachować energię życiową tego instrumentu podczas trzymiesięcznego 
okresu, o którym mówiliśmy. 

Ta istota ma empiryczną historię uzdrawiania na poziomach innych niż tak 
zwane fizyczne. Dlatego jest dopuszczalne, aby ten materiał był czytany. 
Jednakże, ćwiczenie ognia nigdy nie powinno być praktykowane przez ten 
instrument, ponieważ jest on używany w silniejszej formie do fizycznego 
uzdrawiania. 

Czy jest jakieś krótkie zapytanie, zanim zakończymy? 

29.34 P Y T A J Ą C Y  Czy jest coś, co możemy zrobić, aby uczynić by instrument czuł 
się bardziej komfortowo lub poprawić kontakt? 

R A  Jestem Ra. Jesteście sumienni. Istota jest dobrze ułożona. 

Jestem Ra. Zostawiam was teraz w miłości i świetle Jednego 
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Nieskończonego Stwórcy. Dlatego idźcie dalej, radując się mocą i pokojem 
Jednego Nieskończonego Stwórcy. Adonai. 



 

SESJA 30. 
24 LUTEGO 1981  

30.0 R A  Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego 
Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz. 

30.1 P Y T A J Ą C Y  Mam zamiar wygłosić stwierdzenie, a następnie pozwolę Ci je 
poprawić, jeśli popełniłem jakiekolwiek błędy. Oto stwierdzenie: 
stworzenie jest pojedynczą istotą lub jednością. Jeśli istnieje tylko jeden byt, 
jedyną koncepcją służby jest służba sobie. Jeśli ten pojedynczy byt się 
podzieli, wtedy rodzi się koncepcja służby jednej z jego części drugiej. Z tej 
koncepcji wypływa równość służenia sobie lub innym. 

Wydawałoby się, że gdy Logos zostanie podzielony, części wybiorą każdą 
orientację. Gdy zindywidualizowane byty pojawiają się w 
przestrzeni/czasie, to zakładam, że mają one biegunowość. Czy to 
stwierdzenie jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. To stwierdzenie jest dość spostrzegawcze i poprawne aż do 
ostatniego zdania, w którym zauważamy, że polaryzacje zaczynają być 
badane dopiero w momencie, gdy istota trzeciej gęstości staje się świadoma 
możliwości wyboru między koncepcją lub zniekształceniem służby sobie 
lub służby innym. Oznacza to koniec tego, co możesz nazwać nieświadomą 
lub niewinną fazą świadomości. 

30.2 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Czy mógłbyś osobno zdefiniować umysł, ciało i ducha? 

R A  Jestem Ra. Wszystkie te terminy są uproszczonymi terminami 
opisowymi, które odpowiadają kompleksowi skupień energii; ciało, jak je 
nazywasz, jest materiałem o gęstości, której doświadczasz w danej 
przestrzeni/czasie lub czasie/przestrzeni; ten kompleks materiałów jest 
dostępny dla zniekształceń tego, co nazwalibyście fizyczną manifestacją. 

Umysł jest kompleksem odzwierciedlającym to co napływa z ducha i to co 
wypływa z kompleksu ciała. Zawiera to, co znacie jako uczucia, emocje i 
myśli intelektualne w bardziej świadomych złożonościach. Idąc dalej w dół 
drzewa umysłu, widzimy intuicję, która z natury umysłu jest bardziej w 
kontakcie lub w zgodzie z całościowym kompleksem istoty. Przechodząc do 
korzeni umysłu, znajdujemy progresję świadomości, która stopniowo 
zmienia się od pamięci osobistej do pamięci rasowej, do napływów 
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kosmicznych, stając się w ten sposób bezpośrednim kontaktorem tego 
pojazdu, który nazywamy kompleksem duchowym. 

Ten kompleks duchowy jest kanałem, przez który wpływy ze wszystkich 
różnych wszechświatowych, planetarnych i osobistych napływów mogą być 
kierowane do korzeni świadomości, a przez to świadomość może być 
kierowana do bramy inteligentnej nieskończoności poprzez zrównoważoną 
inteligentną energię ciała i umysłu.1 

Dzięki tej serii definitywnych stwierdzeń zobaczysz, że umysł, ciało i duch 
są ze sobą nierozerwalnie powiązane i nie mogą istnieć jedno bez drugiego. 
Dlatego odnosimy się do kompleksu umysłu/ciała/ducha, zamiast 
próbować zajmować się nimi osobno, ponieważ praca, którą wykonujesz 
podczas swoich doświadczeń, jest wykonywana poprzez interakcję tych 
trzech składników, a nie przez jeden z nich. 

30.3 P Y T A J Ą C Y  Po naszej fizycznej śmierci, jak to nazywamy, z tej szczególnej 
gęstości i tego szczególnego doświadczenia inkarnacyjnego tracimy to ciało 
chemiczne. Czy bezpośrednio po utracie tego chemicznego ciała 
zachowujemy inny typ ciała? Czy w tym momencie nadal istnieje kompleks 
umysłu/ciała/ducha? 

R A  Jestem Ra. To jest poprawne. Kompleks umysłu/ciała/ducha jest 
całkiem nienaruszony; kompleks ciała fizycznego, który teraz kojarzysz z 
terminem „ciało”, jest jedynie przejawem bardziej gęstego, inteligentnie 
poinformowanego i potężniejszego kompleksu ciała. 

30.4 P Y T A J Ą C Y  Czy po tej przemianie, którą nazywamy śmiercią, następuje 
jakakolwiek strata dla umysłu lub ducha, lub jakiekolwiek osłabienie 
któregokolwiek z nich z powodu utraty tego ciała chemicznego, które teraz 
mamy? 

R A  Jestem Ra. W waszych warunkach, zachodzi wielka utrata kompleksu 
umysłu ze względu na fakt, że znaczna część aktywności natury mentalnej, 
której jesteście świadomi podczas doświadczenia tego kontinuum 
przestrzeni/czasu, jest tak samo powierzchowną iluzją, jak kompleks ciała. 

W innym przypadku, nic ważnego nie jest stracone; charakter lub, 
powiedzmy, czysta destylacja emocji i uprzedzeń lub zniekształceń i 
mądrości, jeśli wolicie, stając się oczywistym po raz pierwszy, jeśli można 

                                                             
1  Aby zobaczyć ilustrację metafory drzewa umysłu, patrz „Seria zasobów”. 
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tak powiedzieć; te czyste emocje, mądrości i zniekształcenia uprzedzeń są w 
większości ignorowane lub niedoceniane podczas fizycznego doświadczenia 
życiowego. 

Jeśli chodzi o duchowość, kanał ten jest wtedy znacznie otwarty z powodu 
braku konieczności zapominania, charakterystycznego dla trzeciej gęstości. 

30.5 P Y T A J Ą C Y  Chciałbym wiedzieć, jak powstają kompleksy 
umysłu/ciała/ducha. W jaki sposób, cofając się tak daleko, jak to jest 
konieczne… Czy powstają z formowania ducha i ciała kształtującego 
umysł? Możesz mi to powiedzieć? 

R A  Jestem Ra. Prosimy o rozważenie tego, że próbujesz prześledzić 
ewolucję. Ta ewolucja jest taka, jak opisaliśmy wcześniej:2 świadomość jest 
pierwsza, w pierwszej gęstości, bez ruchu, przypadkowa. To, czy możesz 
nazwać to kompleksem umysłu czy ciała, jest problemem semantycznym. 
Nazywamy to kompleksem umysłu/ciała, uznając zawsze, że w najprostszej 
części tego kompleksu istnieje jako całość Jeden Nieskończony Stwórca. 

Ten kompleks umysłu/ciała następnie w drugiej gęstości odkrywa 
wzrastanie i zwracanie się w kierunku światła, budząc w ten sposób to, co 
możesz nazwać kompleksem duchowym, co intensyfikuje wznoszenie się 
spirali w górę w kierunku miłości i światła Nieskończonego Stwórcy. 

Dodanie tego kompleksu duchowego, choć raczej pozorne niż rzeczywiste, 
który istniał potencjalnie od początku przestrzeni/czasu, doskonali siebie 
poprzez przejście do trzeciej gęstości. Kiedy kompleks umysłu/ciała/ducha 
staje się świadomy możliwości służenia sobie lub innym, wtedy ten 
kompleks umysłu/ciała/ducha zostaje aktywowany. 

30.6 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Nie chcę zajmować się tematem, który omawialiśmy 
wcześniej, ale czasami pomocne jest powtórzenie tych pojęć dla pełnej 
jasności, ponieważ słowa są marnym narzędziem do tego, co robimy. 

Zastanawiałem się, jako punkt przejściowy, w... na tej planecie, podczas 
drugiej gęstości, wierzę, że w tym samym czasie/przestrzeni przebywały 
dwunożne istoty i to, co nazywamy dinozaurami. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. To jest poprawne. 

                                                             
2  Wcześniej opisane w 13.15–21. 
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30.7 P Y T A J Ą C Y  Te dwa typy istot wydają się być ze sobą nie do pogodzenia. Nie 
wiem. Czy możesz mi powiedzieć powód, dlaczego oba typy bytów 
zamieszkiwały tę samą przestrzeń/czas? 

R A  Jestem Ra. Rozważmy działanie wolnej woli w zastosowaniu do 
ewolucji. Istnieją ścieżki, którymi podąża kompleks umysłu/ciała, próbując 
przetrwać, rozmnażać się i szukać na swój sposób tego, co nieświadomie 
odczuwa się jako potencjał wzrostu; te dwie areny lub ścieżki rozwoju to 
dwie spośród wielu. 

30.8 P Y T A J Ą C Y  Rozumiem. W programie informacyjnym, który widziałem kilka 
tygodni temu, pojawiło się pytanie, dlaczego dinozaury nagle zniknęły, że 
tak powiem, z naszej planety. Wiem, że to nieważne, ale zastanawiałem się 
tylko, jaki był tego powód. 

R A  Jestem Ra. Te istoty nie mogły nakarmić swoich kompleksów ciała. 

30.9 P Y T A J Ą C Y  Zatem, w drugiej gęstości najpierw pojawia się koncepcja 
reprodukcji biseksualnej. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. To jest poprawne. 

30.10 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz mi powiedzieć, jaka jest filozofia stojąca za tym 
mechanizmem propagacji kompleksu cielesnego? 

R A  Jestem Ra. Druga gęstość to taka, w której kładzie się podwaliny pod 
pracę trzeciej gęstości. W ten sposób można zobaczyć, że podstawowe 
mechanizmy reprodukcji poddają się ogromnemu potencjałowi trzeciej 
gęstości w służbie sobie oraz innym ja; wynika to nie tylko z funkcji 
przekazywania energii, ale także z różnych usług wykonywanych w wyniku 
bliskiego kontaktu tych, którzy są, powiedzmy, przyciągnięci magnetycznie 
do siebie; Istoty te mają tym samym możliwości wielu rodzajów usług, 
które byłyby niedostępne dla niezależnej istoty. 

30.11 P Y T A J Ą C Y  Czy był to podstawowy powód, pierwotny powód tego, aby 
zwiększyć możliwości doświadczenia Jednego Stwórcy? Czy to jest 
poprawne? 

R A  Jestem Ra. Jest to nie tylko poprawne, ale jest kluczem do tego, co 
występuje we wszystkich gęstościach. 

30.12 P Y T A J Ą C Y  Czy proces reprodukcji biseksualnej lub jego filozofia odgrywa 
rolę w duchowym rozwoju bytów drugiej gęstości? 
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R A  Jestem Ra. W pojedynczych przypadkach tak jest, ze względu na 
efektywne postrzeganie ze strony jednostek lub gatunków. W znacznej 
większości przypadków nie dotyczy to drugiej gęstości, gdyż duchowe 
potencjały należą do trzeciej gęstości. 

30.13 P Y T A J Ą C Y  Zastanawiałem się, czy kocur Gandalf skorzystał z tego 
mechanizmu w jakiś sposób, czy też z innych mechanizmów, zwiększając 
duchowy potencjał lub zrozumienie. 

R A  Jestem Ra. Sprawdzamy te informacje i uważamy, że są nieszkodliwe. 
Istota drugiej gęstości, wibracji dźwiękowej Gandalf, jest rzadką próbką 
swojego gatunku, po pierwsze ze względu na wcześniejszą indywidualizację, 
a po drugie z powodu dużej ilości inwestycji w tym szczególnym 
doświadczeniu życiowym. To jest największy katalizator postępu tej istoty. 

Jak już powiedzieliśmy, jest to bardzo niezwykłe. Jednak doświadczenia 
reprodukcji biseksualnej, które miały naturę istoty Gandalfa, przyniosły w 
niewielkim stopniu duchową korzyść ze względu na niezwykły związek z 
inną istotą, którą również nazywacie kotem. Ta istota będąca również 
niezwykle trzeciogęstościowej orientacji lub inwestycji z poprzednich 
doświadczeń życiowych. Tak więc w tej relacji wystąpiło tworzenie tego, co 
można było uznać za rozpoznawalną miłość. 

30.14 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Czy możesz mi podać krótką historię metafizycznych 
zasad rozwoju każdej z naszych planet wokół Słońca i ich funkcji w 
odniesieniu do ewolucji istot? 

R A  Jestem Ra. Podamy wam metafizyczny opis tylko tych planet, na 
których indywidualne kompleksy umysłu/ciała/ducha były, są lub będą 
doświadczane. Możesz założyć, że inne sfery są częścią Logosu. 

Weźmy tę znaną jako Wenus. Ta sfera planetarna podlegała szybkiej 
ewolucji. Jest to nasza rodzima ziemia, a szybkość [postępu] kompleksów 
umysłu/ciała/ducha na jej powierzchni była wynikiem harmonijnej 
interakcji. 

Na istocie znanej wam jako Mars, jak już omawialiśmy,3 ta istota została 
zatrzymana w połowie trzeciej gęstości, przez co nie była w stanie 
kontynuować swojego rozwoju z powodu braku gościnnych warunków na 
powierzchni. Ta planeta będzie poddana leczeniu przez parę tysiącleci 

                                                             
3  Omówiono w 9.6–11, 10.6, 14.3, 18.20, 19.5, 20.17–18, 20.20, 20.26 i 21.8. 
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waszej przestrzeni/czasu. 

Planeta, na której mieszkasz, ma dobrze znaną ci metafizyczną historię i 
możesz o nią zapytać, jeśli chcesz. Jednakże rozmawialiśmy już w dużym 
stopniu na ten temat. 

Planeta znana jako Saturn odczuwa wielkie przyciąganie do nieskończonej 
inteligencji, a zatem była zamieszkiwana w jej magnetycznych polach 
czasu/przestrzeni przez tych, którzy chcą chronić wasz system. 

Istota planetarna, znana wam jako Uran, powoli przechodzi przez pierwszą 
gęstość i ma potencjał, by przejść przez wszystkie gęstości. 

30.15 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Zastanawiałem się, czy któraś z innych planet przeszła 
metafizyczną ewolucję. 

Powiedziałeś wczoraj, że znaczna część tego wielkiego systemu 
galaktycznego trwa duchowo jako część Logosu. Czy masz przez to na 
myśli, że bliżej centrum tego wielkiego układu galaktycznego, tamtejsze 
gwiazdy nie mają układów planetarnych? Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. To jest niepoprawne. Logos rozprzestrzenił się w waszym 
systemie galaktycznym. Jednakże kontinua czasu/przestrzeni niektórych z 
waszych bardziej centralnych systemów słonecznych są znacznie bardziej 
zaawansowane. 

30.16 P Y T A J Ą C Y  Zatem, czy można ogólnie powiedzieć, że w miarę jak zbliżasz się 
do centrum tego wielkiego systemu galaktycznego, że jest większa gęstość 
duchowa, użyję tego terminu lub że ta ogólna duchowa jakość jest 
zaawansowana w tym obszarze? 

R A  Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne pytanie tej sesji, ponieważ temu 
instrumentowi jest nieco niewygodnie. Nie chcemy wyczerpać 
instrumentu. 

Znana jest duchowa gęstość lub masa tych znajdujących się bardziej w 
centrum waszej galaktyki. Jest to jednak spowodowane po prostu różnymi 
stanami bezczasowości, podczas których sfery planetarne mogą się łączyć, 
ten proces zapoczątkowania przestrzeni/czasu zachodzi wcześniej, 
powiedzmy, w miarę zbliżania się do centrum galaktycznej spirali. 
Czekamy na wszelkie krótkie [koniec taśmy]. 
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30.17 P Y T A J Ą C Y  Instrument chciałby wiedzieć, czy mógłbyś jej powiedzieć, czy 
ten przedmiot, który nazywa się polaryzatorem Sama Millara, pomógłby jej 
w fizycznym samopoczuciu. Czy możesz to zrobić? 

R A  Jestem Ra. Gdy skanujemy instrument, znajdujemy anomalie pola 
magnetycznego, które są zniekształcone w kierunku naszych możliwości 
znalezienia wąskopasmowego kanału w kompleksie umysłu/ciała/ducha 
tego instrumentu. Polaryzator, o którym mówisz, nie byłby pomocny. 
Uważne odczytanie aury tego instrumentu przez utalentowanych w tej 
dziedzinie oraz późniejsze zmiany sił magnetyzujących tego polaryzatora, 
pomogłyby istocie, Samowi, stworzyć taki polaryzator, który byłby pewną 
pomocą dla instrumentu. Sugerowalibyśmy jednak, aby na te sesje nie 
wprowadzać żadnego sprzętu elektrycznego lub magnetycznego, który nie 
jest konieczny do nagrywania naszych słów, ponieważ nie życzymy sobie 
żadnych zniekształceń, które nie są konieczne. 

30.18 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Czy jest coś, co możemy zrobić, aby uczynić by 
instrument czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt? 

R A  Ten instrument jest dobrze zbalansowany, a kontakt jest taki, jak 
powinien. Ten instrument ma pewne trudności w postaci zniekształcenia, 
które można by nazwać skurczem mięśni, co powoduje, że pozycja 
nieruchoma jest niewygodna. Dlatego opuszczamy ten instrument. 

Jestem Ra. Dobrze sobie radzicie, przyjaciele. Zostawiam was w miłości i 
świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Idźcie więc naprzód, radując się 
mocą i pokojem Jednego Stwórcy. Adonai. 



 

SESJA 31. 
25 LUTEGO 1981  

31.0 R A  Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego 
Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz. 

31.1 P Y T A J Ą C Y  Chciałbym najpierw zadać pytanie od samego instrumentu. 
Prosi, aby się dowiedzieć, czy byłoby wskazane, aby chodziła sama teraz, 
gdy czuje się lepiej.1 

R A  Jestem Ra. To jest do zaakceptowania. 

31.2 P Y T A J Ą C Y  OK. Zamierzam wykorzystać informacje, które stworzyliśmy na 
końcu poprzedniej książki, które sugerowałeś, że będą bardziej 
odpowiednie dla bardziej zaawansowanego materiału. Umieścimy to w 
książce w tym miejscu, ponieważ mówimy o reprodukcji biseksualnej i 
chciałbym nieco rozszerzyć ten materiał, aby uzyskać definicje i lepsze 
zrozumienie. 

Przypisy redaktora: poniżej znajdują się informacje, do których 
odwoływał się Pytający od 26.38, które dotyczą transferów energii 
seksualnej i blokad, zarówno pozytywnie, jak i negatywnie 
zorientowanych: 

R A  Jestem Ra. Pierwszym przekazem energii jest promień czerwony. 
Jest to losowy transfer, który dotyczy tylko układu rozrodczego. 

Pomarańczowo-promienne i żółto-promienne próby odbycia 
stosunku płciowego tworzą po pierwsze blokadę, jeśli tylko jedna 
istota wibruje w tym obszarze, powodując w ten sposób, że istota 
wibrująca seksualnie w tym obszarze będzie mieć niekończący się 
apetyt na tę aktywność. To, czego szukają te poziomy wibracji, to 
aktywność zielonego promienia. Istnieje możliwość pomarańczowo-
promiennego i żółto-promiennego przenoszenia energii; taka istota 
polaryzuje się w kierunku tego co negatywne: jedna jest postrzegana 
raczej jako przedmiot niż inna jaźń, druga postrzega siebie jako 
grabieżcę lub pana sytuacji. 

                                                             
1 Carla chodziła 3–5 mil dziennie i wydawało się, że ze względów bezpieczeństwa Jim 

powinien jej towarzyszyć w tych spacerach po sytuacji, gdy nie mogła oddychać i 
prawie zemdlała. W tym pytaniu Carla zapytała, czy może chodzić bez Jima u boku. 



 SESJA 31. 275 

 

W czwartym promieniu istnieją dwie możliwości. Po pierwsze, jeśli 
oboje wibrują w czwartym promieniu, nastąpi wzajemnie 
wzmacniający się transfer energii, Negatyw lub kobieta, jak to 
nazywacie, czerpiąc energię z korzeni bytu w górę poprzez centra 
energetyczne, zostaje w ten sposób fizycznie zrewitalizowana; 
pozytywna lub męska biegunowość, jak to się określa w waszej iluzji, 
znajduje w tym transferze energii inspirację, która zaspokaja i karmi 
duchową część kompleksu ciała/umysłu/ducha; w ten sposób będąc 
zarówno spolaryzowanym, jak i uwalniając nadmiar tego, co każdy ma 
w obfitości z powodu natury inteligentnej energii, to znaczy 
negatywne/intuicyjne, pozytywne/fizyczne energie, jak możesz je 
nazwać; ten transfer energii blokowany jest tylko wtedy, gdy jedna lub 
obie istoty mają w sobie strach przed posiadaniem, przed byciem 
posiadanym, przed pragnieniem posiadania lub przed pragnieniem 
bycia posiadanym. 

Inną możliwością zielonego promienia jest to, że jedna istota oferuje 
energię zielonego promienia, a druga nie oferuje energii uniwersalnej 
energii miłości, co skutkuje blokadą energii dla tej [istoty], która nie 
jest zielonym promieniem, zwiększając w ten sposób frustrację lub 
apetyt; istota zielonego promienia jest lekko polaryzowana w kierunku 
służby innym. 

Transfer energii niebieskiego promienia jest obecnie dość rzadki wśród 
waszych ludzi, ale jest bardzo pomocny ze względu na transfery energii 
związane z możliwością wyrażania siebie bez zastrzeżeń i strachu. 

Transfer promienia indygo jest niezwykle rzadki wśród waszych ludzi. 
Jest to sakramentalna część kompleksu ciała, dzięki której poprzez 
fioletowy promień można nawiązać kontakt z inteligentną 
nieskończonością. Na tych dwóch ostatnich poziomach nie mogą 
wystąpić żadne blokady, ponieważ jeśli oba byty nie są gotowe na tę 
energię, to nie jest ona widoczna i nie może nastąpić ani transfer, ani 
blokada. To tak, jakby dystrybutor został usunięty z potężnego silnika. 

Ten instrument był w stanie, jako przykład tego działania, zbić z tropu 
grupę Oriona podczas doświadczeń z LSD, jak nazywacie tę 
substancję, ze względu na fakt, że skutecznie i całkowicie otworzyła 
inną jaźń na trzeci promień - poprawiamy ten instrument, obniża się 
jego energia życiowa - na energię zielonego promienia i częściowo 
otwiera inną jaźń na interakcję niebieskiego promienia. 
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Mówisz w tym materiale o transferze energii seksualnej. Czy mógłbyś 
zdefiniować ten transfer energii i rozszerzyć jego znaczenie? 

R A  Jestem Ra. Transfer energii pociąga za sobą uwolnienie energii 
potencjalnej w, powiedzmy, wzmocnionej przestrzeni. Transfery energii 
seksualnej zachodzą z powodu polaryzacji dwóch kompleksów 
umysłu/ciała/ducha, z których każdy ma pewną różnicę potencjałów 
między sobą. Natura transferu energii lub blokowania tej energii jest więc 
funkcją wzajemnego oddziaływania tych dwóch potencjałów. W 
przypadkach, w których ma miejsce transfer, można to porównać do 
zamknięcia obwodu. Możesz również postrzegać tę aktywność jako 
wszystkie czynności empiryczne, jako doświadczający Siebie Stwórca. 

31.3 P Y T A J Ą C Y  Czy byłby to zatem pierwotny mechanizm doświadczania Siebie 
przez Stwórcę? 

R A  Jestem Ra. To nie jest właściwe określenie. Być może przymiotnik ten 
powinien być „jedynym właściwym” sposobem poznania Siebie przez 
Stwórcę, ponieważ w każdej interakcji, bez względu na zniekształcenie, 
Stwórca sam siebie doświadcza. Biseksualna wiedza o Stwórcy sama w sobie 
ma dwie zalety. 

Po pierwsze, w istocie aktywowanej zielonym promieniem istnieje 
możliwość bezpośredniego i prostego odpowiednika tego, co możecie 
nazwać radością - duchowej lub metafizycznej natury, która istnieje w 
inteligentnej energii. To wielka pomoc w zrozumieniu prawdziwej natury 
bytu. 

Inną potencjalną zaletą biseksualnych aktów reprodukcyjnych jest 
możliwość sakramentalnego zrozumienia lub połączenia, powiedzmy, z 
bramą do inteligentnej nieskończoności, ponieważ przy odpowiednim 
przygotowaniu można wykonywać pracę w czymś, co można nazwać magią 
a także można doświadczyć inteligentnej nieskończoności. Osoby 
zorientowane pozytywnie, koncentrujące się na tej metodzie osiągania 
inteligentnej nieskończoności, są następnie w stanie poprzez poszukiwanie 
lub akt woli skierować tę nieskończoną inteligencję do pracy, którą te istoty 
pragną wykonać, niezależnie od tego, czy jest to wiedza o służbie, czy 
zdolność do uzdrawiania lub jakąkolwiek służbę innym, która jest 
pożądana. 

Oto dwie zalety tej szczególnej metody doświadczania Siebie przez Stwórcę. 
Jak powiedzieliśmy wcześniej, następstwem siły tego konkretnego transferu 
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energii jest to, że otwiera on drzwi, powiedzmy, indywidualnemu 
kompleksowi umysłu/ciała/ducha, by służyć na nieskończoną liczbę 
sposobów innemu ja, w ten sposób polaryzując się w kierunku pozytywu. 

31.4 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz rozszerzyć nieco koncepcję, że to działanie nie tylko 
pozwala Stwórcy poznać siebie lepiej, ale także tworzy w naszej gęstości 
potomstwo lub udostępnia ścieżkę dla innej istoty do wejścia w tę gęstość? 

R A  Jestem Ra. Jak powiedzieliśmy wcześniej, transfery energii seksualnej 
obejmują transfer czerwonego promienia, który jest przypadkowy i jest 
funkcją drugiej gęstości, powiedzmy, próby wzrostu i przetrwania. To jest 
właściwa funkcja interakcji seksualnej. Potomstwo, jak nazywacie wcieloną 
istotę, która przyjmuje możliwości kompleksu umysłu/ciała, oferowane 
przez ten przypadkowy akt lub zdarzenie zwane zapłodnieniem jaja przez 
nasienie, powoduje, że istota ma możliwość wejścia w tę gęstość jako istota 
wcielona. 

To daje dwóm osobom, które były zaangażowane w ten transfer energii 
reprodukcji biseksualnej, potencjał do wielkiej służby w tej dziedzinie 
wychowania mało doświadczonej istoty w miarę zdobywania 
doświadczenia. 

W tym miejscu warto zauważyć, że zawsze istnieje możliwość wykorzystania 
tych okazji do polaryzacji w kierunku negatywnym, a sprzyjało temu 
stopniowe narastanie, przez wiele tysięcy lat, zniekształceń kompleksu 
społecznego, które stwarzają tendencję do pomieszania, powiedzmy lub do 
zaskakującego aspektu służby innym w tym transferze energii oraz 
późniejszych możliwościach służenia innym. 

31.5 P Y T A J Ą C Y  Jeśli transfer energii seksualnej zachodzi w zielonym promieniu - 
a zakładam w tym przypadku, że nie ma transferu energii czerwonego 
promienia - czy to oznacza, że nie jest możliwe, aby ten konkretny transfer 
obejmował zapłodnienie i narodziny istoty? 

R A  Jestem Ra. To jest niepoprawne. Ze względu na charakter kompleksu 
ciała zawsze zachodzi transfer energii czerwonego promienia. Losowy 
wynik tego transferu energii będzie taki, jak będzie, w funkcji możliwości 
zapłodnienia w danym czasie u danej pary istot. 

Transfer energii zielonego promienia zachodzi z powodu szybkości wibracji 
każdej istoty niezniekształconej w jakimkolwiek istotnym sensie przez 
energie żółtego lub pomarańczowego promienia; tak więc dar, powiedzmy, 
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jest dawany za darmo, bez żądania zapłaty ciałem, umysłem albo duchem. 
Zielony promień oznacza całkowitą uniwersalność miłości. To jest dawanie 
bez oczekiwania odwzajemnienia. 

31.6 P Y T A J Ą C Y  Zastanawiałem się, czy za tym, że związek seksualny 
niekoniecznie prowadzi do zapłodnienia, kryje się jakaś zasada. Nie 
interesują mnie jego chemiczne ani fizyczne zasady. Interesuje mnie, czy 
istnieje jakaś metafizyczna zasada, która prowadzi do tego, że para ma 
dziecko, czy też nie, czy też jest to całkowicie przypadkowe? 

R A  Jestem Ra. Jest to przypadkowe w pewnych granicach. Jeśli istota 
osiągnęła staż, na podstawie którego wybiera podstawową strukturę 
doświadczenia życiowego, może wtedy zdecydować się na inkarnację w 
fizycznym kompleksie, który nie jest zdolny do reprodukcji. W ten sposób 
znajdujemy byty, które zdecydowały się być bezpłodne. Inne istoty, 
korzystając z wolnej woli używają różnych środków, aby zapewnić 
bezpłodność. Z wyjątkiem tych warunków stan jest losowy. 

31.7 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. We wcześniejszym materiale wspomniałeś o 
„przyciąganiu magnetycznym”. Czy mógłbyś zdefiniować i rozwinąć ten 
termin? 

R A  Jestem Ra. Użyliśmy tego terminu, aby wskazać, że w waszej 
biseksualnej naturze jest to, co jest polarne. Ta polaryzacja może być 
postrzegana jako zmienna zgodnie z, powiedzmy, polaryzacją męską/żeńską 
każdej istoty, czy też, każda jednostka jest biologicznie męska lub żeńska. 
W ten sposób możesz zobaczyć magnetyzm, gdy dwie istoty o odpowiedniej 
równowadze, męskiej/żeńskiej kontra żeńskiej/męskiej biegunowości, 
spotykają się i odczuwają w ten sposób przyciąganie, które będą wywierać 
na siebie spolaryzowane siły. 

To jest siła mechanizmu biseksualnego. Nie potrzeba aktu woli, by 
zdecydować się na pociąg do kogoś, kto jest przeciwnie spolaryzowany 
seksualnie. Nastąpi to w nieuniknionym sensie, dając swobodnemu 
przepływowi energii właściwą, powiedzmy, drogę. Ta droga może być 
zablokowana przez pewne zniekształcenie w kierunku przekonania/stanu, 
które mówi istocie, że to przyciąganie nie jest pożądane. Jednakże 
podstawowy mechanizm działa tak prosto, jak, powiedzmy, magnes i 
żelazo. 

31.8 P Y T A J Ą C Y  Mamy coś, co wydaje się być coraz większą liczbą inkarnowanych 
tu istot, które pod tym względem mają tak zwaną orientację 
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homoseksualną. Czy mógłbyś wyjaśnić i rozwinąć tę koncepcję? 

R A  Jestem Ra. Istoty z tym stanem doświadczają wielu zniekształceń z 
powodu faktu, że doświadczyły wielu wcieleń jako biologiczny mężczyzna 
i biologiczna kobieta. Nie sugerowałoby to tego, co nazywacie 
homoseksualizmem w fazie aktywnej, gdyby nie trudny stan wibracji waszej 
sfery planetarnej. Istnieje coś, co możesz nazwać wielkim naruszeniem aury 
na waszych, zatłoczonych obszarach miejskich w waszych bardziej 
zaludnionych krajach, jak nazywasz te części powierzchni planety. W takich 
warunkach wystąpią pomieszania. 

31.9 P Y T A J Ą C Y  Dlaczego gęstość zaludnienia powoduje te pomieszania? 

R A  Jestem Ra. Biseksualny impuls reprodukcyjny ma na celu nie tylko 
zwykłą funkcję reprodukcyjną, ale przede wszystkim chęć służenia innym, 
budzonym przez tę aktywność. 

W sytuacji przeludnienia, w której każdy kompleks umysłu/ciała/ducha jest 
nieustannie bombardowany przez inne jaźnie, zrozumiałe jest, że ci, którzy 
są szczególnie wrażliwi, nie odczuwaliby pragnienia służenia innym. 
Zwiększyłoby to również prawdopodobieństwo braku pożądania lub 
zablokowania energii reprodukcyjnej czerwonego promienia. 

W niezatłoczonej atmosferze ta sama istota, poprzez bodziec poczucia 
samotności, miałaby wtedy znacznie większe pragnienie, aby odszukać 
kogoś, komu może służyć, w ten sposób regulując seksualną funkcję 
reprodukcyjną. 

31.10 P Y T A J Ą C Y  Ile z grubsza, powiedzmy, poprzednich wcieleń musiałaby mieć 
istota męska w tej inkarnacji jako kobieta, aby mieć wysoce homoseksualną 
orientację w tym wcieleniu? Tak z grubsza. 

R A  Jestem Ra. Jeśli istota miała około 65% swoich wcieleń w 
seksualnym/biologicznym kompleksie ciała, przeciwnej biegunowości do 
obecnego kompleksu ciała, ta istota jest podatna na naruszenie aury w 
waszych obszarach miejskich i może stać się kimś, jak to nazywacie kto jest 
natury homoseksualnej. 

W tym miejscu należy zauważyć, że chociaż jest to o wiele trudniejsze, w 
tego typu związkach możliwe jest, aby istota wielce się przysłużyła drugiej 
w wierności i szczerej miłości zielonego promienia o charakterze 
nieseksualnym, w ten sposób dostosowując lub zmniejszając zniekształcenia 
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jej upośledzenia seksualnego.2 

31.11 P Y T A J Ą C Y  Timothy Leary, prowadząc badania, napisał, że w okresie 
dojrzewania oraz przez cały ten czas, pojawia się odcisk na kodzie DNA 
istoty, i że na przykład skłonności seksualne są odciśnięte z powodu 
wczesnych doświadczeń seksualnych lub niektórych z pierwszych 
doświadczeń seksualnych istoty. Czy coś takiego faktycznie się dzieje? 

R A  Jestem Ra. To jest częściowo poprawne. Ze względu na charakter 
samotnych doświadczeń seksualnych jest mało prawdopodobne, aby to, co 
nazywasz masturbacją, miało wpływ na późniejsze doświadczenia. 

Podobnie jest w przypadku niektórych doświadczeń, które mogą być 
postrzegane jako homoseksualne wśród osób z tej grupy wiekowej. Zamiast 
tego są to często niewinne ćwiczenia z ciekawości. 

Jednakże jest całkiem poprawne, że pierwsze doświadczenie, w które jest 
intensywnie zaangażowany kompleks umysłu/ciała/ducha, rzeczywiście 
odciśnie na istocie zestaw preferencji dla tego doświadczenia życiowego. 

31.12 P Y T A J Ą C Y  Czy grupa Oriona używa tego, powiedzmy, jako bramy do 
wywierania wrażenia na istotach, powiedzmy, preferencji, które mogą 
powodować negatywną polaryzację? 

R A  Jestem Ra. Tak jak my, członkowie Konfederacji, staramy się przesyłać 
naszą miłość i światło, gdy tylko nadarzy się okazja, w tym okazje seksualne, 
tak grupa Oriona wykorzysta okazję, jeśli jest zorientowana negatywnie lub 
jednostka jest zorientowana negatywnie. 

31.13 P Y T A J Ą C Y  Czy istnieje jakaś skłonność emocjonalna, która nie ma nic 
wspólnego z męską/żeńską polaryzacją seksualną, która może powodować 
nagromadzenie energii seksualnej w istocie? 

R A  Jestem Ra. Jest bardzo mało prawdopodobne, aby nagromadzenie 
energii seksualnej nastąpiło bez skłonności seksualnych ze strony istoty. Być 
może nie zrozumieliśmy twojego pytania, ale wydaje się oczywiste, że istota 
z potencjałem aktywności seksualnej potrzebowałaby doświadczenia 
nagromadzenia energii seksualnej. 

31.14 P Y T A J Ą C Y  Myślałem bardziej o możliwości wpłynięcia przez grupę Oriona, 

                                                             
2 Aby przeczytać esej analizujący znaczenie pytań i odpowiedzi dotyczących 

homoseksualizmu, zobacz "Serię zasobów". 
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powiedzmy, na niektórych członków Trzeciej Rzeszy, o których czytałem 
doniesienia o osiąganiu satysfakcji seksualnej z obserwacji, w niektórych 
przypadkach, gazowania i zabijania istot w komorach gazowych. 

R A  Jestem Ra. Powtórzymy: istoty te miały potencjał do gromadzenia 
energii seksualnej. Wybór bodźca jest z pewnością wyborem istoty. W 
przypadku, o którym mówisz, istoty te były silnie spolaryzowane w 
pomarańczowym promieniu, posiadając w ten sposób blokadę 
energetyczną władzy nad innymi, a uśmiercenie jest najwyższą władzą nad 
innymi; jest to następnie wyrażane w sposób seksualny, choć samemu. 

W tym przypadku pragnienie będzie trwać nieprzerwanie i będzie 
praktycznie nie do zaspokojenia. 

Przekonasz się, jeśli będziesz obserwować całe spektrum praktyk 
seksualnych wśród waszych narodów, że są tacy, którzy doświadczają takiej 
satysfakcji z dominacji nad innymi albo z gwałtu, albo z innych środków 
dominacji. W każdym przypadku jest to przykład blokady energetycznej, 
która ma charakter seksualny. 

31.15 P Y T A J Ą C Y  Czy grupa Oriona byłaby wtedy w stanie, powiedzmy, wywrzeć 
na istotach ten efekt pomarańczowego promienia? A może oni… Próbuję 
dotrzeć czy to w ten sposób się stało. Czy w ten sposób powstały te 
koncepcje na tej planecie? Ponieważ jeśli cofniemy się do początku trzeciej 
gęstości, musi być tego pierwotna przyczyna. 

R A  Jestem Ra. Przyczyną tego nie jest Orion. To jest wolny wybór waszych 
ludzi. Trudno to wyjaśnić. Spróbujemy. 

Transfery energii seksualnej i blokady są bardziej przejawem lub 
przykładem tego, co jest bardziej fundamentalne niż w tamtym przypadku. 
Dlatego też, gdy wasi ludzie otworzyli się na koncepcje wojowniczości i 
chciwości posiadania, te różne zniekształcenia zaczęły przenikać przez 
drzewo umysłu do ekspresji kompleksu ciała, przy czym ekspresja seksualna 
była podstawą tego kompleksu. Tak więc te blokady energii seksualnej, 
choć inspirowane i nasilane przez Oriona, są w zasadzie wytworem bytu 
wybranego dobrowolnie przez waszych ludzi. 

To będzie ostatnie pytanie, chyba że będziemy mogli mówić dalej w celu 
wyjaśnienia lub odpowiedzieć na jakiekolwiek krótkie pytania, zanim 
zakończymy. 
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31.16 P Y T A J Ą C Y  Muszę tylko wiedzieć, czy to działa poprzez pamięć rasową, aby 
w jakiś sposób zarazić całą populację. Czy coś takiego się zdarza? 

R A  Jestem Ra. Pamięć rasowa zawiera wszystko, co zostało doświadczone. 
Tak więc istnieje pewne, powiedzmy, skażenie nawet seksualności, co 
objawia się głównie w waszej własnej kulturze jako różne predyspozycje do 
relacji przeciwnych - lub, jak je nazywasz, małżeństw – zamiast 
bezinteresownego dawania siebie nawzajem w miłości i świetle 
Nieskończonego Stwórcy. 

31.17 P Y T A J Ą C Y  To był dokładnie ten punkt, który chciałem poruszyć. Dziękuję 
Ci bardzo. Aby nie męczyć instrumentu, po prostu zapytam, czy jest coś, 
co możemy zrobić, aby instrument czuł się bardziej komfortowo lub by 
poprawić kontakt? 

R A  Jestem Ra. Należy pamiętać, że ten instrument jest nieco zmęczony. 
Kanał jest bardzo klarowny. Jednakże energia witalna jest niska. Nie 
chcemy wyczerpać instrumentu. Istnieje jednak, powiedzmy, wymiana 
energii, którą czujemy się zaszczyceni/w obowiązku zaoferować, gdy ten 
instrument się otworzy. Dlatego radzimy wam, aby ten instrument 
próbował dokładnie ocenić energie witalne, zanim zaoferuje się jako 
otwarty kanał. 

Wszystko jest w porządku. Jesteście sumienni. 

Jestem Ra. Opuszczam ten instrument i was w miłości i w świetle Jednego 
Nieskończonego Stwórcy. Idźcie więc naprzód, radując się mocą i pokojem 
Jednego Stwórcy. Adonai. 



 

SESJA 32. 
27 LUTEGO 1981  

32.0 R A  Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle Jednego Nieskończonego 
Stwórcy. Komunikujemy się teraz. 

32.1 P Y T A J Ą C Y  Mam małe pytanie od Jima, które zadam w tym miejscu. 
Przeczytam je. 

„Kompleks fizyczny instrumentu jest obecnie w trakcie regeneracji po 
zażyciu substancji chemicznej. Nie wiedziała o otwarciu, które tworzyła. W 
jaki sposób każde z nas trojga obecnych może być bardziej świadome tego, 
jak takie otwory mogą powstać poprzez nasze działania i myśli? Czy to 
możliwe, że moglibyśmy niewinnie dokonać takich otworów, podczas 
zadawania pytań w niektórych obszarach podczas tych sesji? A zatem, co 
możemy zrobić, aby ogólnie uchronić się przed zniekształcającymi 
wpływami? Czy jest jakiś rytuał lub medytacja, z których moglibyśmy 
skorzystać?” 

R A  Jestem Ra. Chociaż współczujemy wielkiemu pragnieniu służenia, 
którego przykładem jest to pytanie, nasza odpowiedź jest ograniczona przez 
zniekształcenie wynikające z Drogi Pomieszania. Powiemy kilka ogólnych 
rzeczy, które mogą być przydatne w tej dziedzinie. 

Po pierwsze, kiedy ten instrument zniekształcił swój kompleks cielesny w 
kierunku niskiej energii witalnej z powodu tego zdarzenia, była to 
rozpoznawalna substancja, która to spowodowała. Nie była to, powiedzmy, 
naturalna substancja, ani też kompleks umysłu/ciała/ducha nie był 
dostatecznie świadomy swojego zniekształcenia w kierunku fizycznej 
słabości. Naturalne sposoby, powiedzmy, codziennego życia, w których 
istota bez zniekształceń spowodowanych spożyciem silnie działających 
chemikaliów, mogą być postrzegane jako zawsze właściwe. Nie ma błędów, 
włączając w to działania tego instrumentu. 

Po drugie, środki ochrony przed jakimkolwiek negatywnym lub 
osłabiającym wpływem na tych, którzy znajdują się na pozytywnej ścieżce, 
zostały zademonstrowane w bardzo dużym stopniu przez ten instrument. 
Weź pod uwagę, jeśli chcesz, potencjalne negatywne wpływy tego 
konkretnego zdarzenia na instrument. Ten instrument w samotności 
myślał o Stwórcy i działaniach z innymi jaźniami, nieustannie chwalił i 
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dziękował Stwórcy za przeżycia, jakie miał. 

To z kolei pozwoliło tej konkretnej istocie na promieniowanie do innej 
jaźni energii, które stały się katalizatorem otwarcia i wzmocnienia zdolności 
innej jaźni do funkcjonowania w bardziej pozytywnie spolaryzowanym 
stanie. Zatem ochrona jest bardzo prosta. Dziękujcie za każdą chwilę. 
Postrzegaj siebie i innych jako Stwórcę. Otwórz serce. Zawsze rozpoznawaj 
światło i wychwalaj je. To cała niezbędna ochrona. 

32.2 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję bardzo. Będę teraz kontynuował materiał z 
przedwczoraj. Nasz temat dotyczy tego, jak biegunowość seksualna działa 
jako katalizator ewolucji i jak najlepiej wykorzystać ten katalizator. 
Wracając do tego materiału, uzupełnię kilka luk, których prawdopodobnie 
nie rozumiemy w tym momencie zbyt dobrze. 

Czy możesz mi powiedzieć, jaka jest różnica między aktywacją 
pomarańczowego i żółtego promienia? Mam zamiar przejść od czerwonego 
promienia do fioletowego a do tej pory omówiliśmy czerwony promień, 
więc jaka jest różnica między aktywacją pomarańczowego i żółtego 
promienia? 

R A  Jestem Ra. Pomarańczowy promień to ten wpływ lub wzór wibracji, w 
którym umysłu/ciała/ducha wyraża swoją moc na indywidualnych 
zasadach. Zatem władza nad jednostkami może być postrzegana jako 
pomarańczowy promień. Ten promień był dość intensywny wśród waszych 
ludzi na poziomie jednostki. Możesz zobaczyć w tym promieniu 
traktowanie innych ja jako nie-istot, niewolników lub ruchomości, co nie 
daje innym jaźniom żadnego statusu. 

Żółty promień jest ogniskowym i bardzo silnym promieniem i dotyczy 
istoty w odniesieniu do, powiedzmy, grup, społeczeństw lub dużej liczby 
kompleksów umysłu/ciała/ducha. Ta pomarańczowa - poprawiamy się - ta 
wibracja żółtego promienia jest sercem działań wojowniczych, w których 
jedna grupa istot czuje konieczność i prawo dominowania nad innymi 
grupami istot i naginania ich woli do woli panów. 

Negatywna ścieżka, jak byście to nazwali, wykorzystuje kombinację żółtego 
promienia i pomarańczowego promienia w swoich wzorcach polaryzacji. 
Te promienie, użyte w dedykowany sposób, spowodują kontakt z 
inteligentną nieskończonością. Typowa natura interakcji seksualnych, jeśli 
ktoś jest żółty lub pomarańczowy w podstawowych wzorcach wibracji, to 
blokada, a następnie nienasycony głód z powodu blokady. Kiedy w tym 
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obszarze wibrują dwie jaźnie, zaczyna się potencjał do polaryzacji poprzez 
interakcję seksualną, jedna istota doświadcza przyjemności upokorzenia i 
niewolnictwa lub zniewolenia, druga doświadcza przyjemności panowania 
i kontroli nad inną istotą. W ten sposób doświadczany jest transfer energii 
seksualnej o negatywnej biegunowości. 

32.3 P Y T A J Ą C Y  Z materiału, który przesłałeś 17 lutego, stwierdziłeś: „W trzecim 
promieniu są dwie możliwości. Po pierwsze, jeśli oboje wibrują w trzecim 
promieniu, nastąpi wzajemnie wzmacniający się transfer energii”. Jakiego 
koloru jest trzeci promień w tym materiale? 

R A  Jestem Ra. Promień, o którym mówiliśmy w tym materiale, powinien 
być właściwie zielonym lub czwartym promieniem. 

32.4 P Y T A J Ą C Y  Więc powinienem zmienić ten trzeci na czwarty? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się.1 Kontynuuj, proszę, skanowanie pod kątem 
błędów związanych z numeracją, jak to nazywacie, ponieważ ta koncepcja 
jest nam obca i musimy sobie przetłumaczyć, jeśli można tak powiedzieć, 
gdy używamy liczb. To jest utrzymująca się słabość tego kontaktu ze 
względu na różnicę między naszymi a waszymi metodami. Twoja pomoc 
jest doceniana. 

32.5 P Y T A J Ą C Y  OK. Dziękuję Ci. Uważam, że na ten moment obficie 
omówiliśmy zielony promień, więc mam zamiar pominąć zielony promień 
i przejść do niebieskiego promienia. 

Czy możesz mi powiedzieć, jaka jest różnica między zielonym i niebieskim, 
z naciskiem na niebieski promień? 

R A  Jestem Ra. Dzięki transferowi energii zielonego promienia dochodzicie 
teraz do wielkiego punktu zwrotnego, zarówno seksualnego, jak i innych 
typów doświadczeń. Zielony promień w takim przypadku może zostać 
skierowany na zewnątrz, a istota wtedy raczej daje niż otrzymuje. 
Pierwszym dawaniem wychodzącym poza zielony promień jest dawanie 
akceptacji lub wolności, w ten sposób pozwalając odbiorcy transferu energii 
niebieskiego promienia na okazję do poczucia bycia akceptowanym, 
uwalniając w ten sposób tę drugą jaźń do wyrażenia siebie w kierunku 
dawcy tego promienia. 

                                                             
1 Dodano przypis do 26.38. 
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Należy zauważyć, że po osiągnięciu transferu energii zielonego promienia 
przez dwa umysły/ciała/duchy podczas łączenia się w pary, dalsze promienie 
są dostępne bez konieczności dokonywania takiego samego postępu przez 
obie istoty. Tak więc istota wibrująca w niebieskim promieniu lub istota 
wibrująca w promieniu indygo, której wibracje w pozostałych promieniach 
są czyste, może dzielić tę energię z inną jaźnią zielonego promienia, 
działając w ten sposób jako katalizator dla ciągłego uczenia się/nauczania 
innej jaźni. Dopóki inna jaźń nie osiągnie zielonego promienia, takie 
przekazywanie energii przez promienie nie jest możliwe. 

32.6 P Y T A J Ą C Y  Moje następne pytanie dotyczy promienia indygo. Czy jest jakaś 
różnica między transferem energii promienia indygo i niebieskiego 
promienia? 

R A  Jestem Ra. Promień indygo jest, powiedzmy, promieniem świadomości 
Stwórcy jako jaźni; tak więc ten, którego wibracje promienia indygo zostały 
aktywowane, może zaoferować transfer energii od Stwórcy do Stwórcy. To 
jest początek sakramentalnej natury tego, co nazywasz swoim biseksualnym 
aktem reprodukcyjnym. Jest wyjątkowy w niesieniu całości, jedności w 
ofiarowaniu siebie innemu ja. 

32.7 P Y T A J Ą C Y  I na koniec fioletowy promień. Jaka jest różnica między 
fioletowym promieniem a pozostałymi? 

R A  Jestem Ra. Promień fioletowy, podobnie jak promień czerwony, jest 
stały w doświadczeniu seksualnym. Jego doświadczenie przez inną jaźń 
może zostać zniekształcone lub całkowicie zignorowane lub nie zostać 
uchwycone przez inną jaźń. Jednakże promień fioletowy, będący sumą i 
substancją kompleksu umysłu/ciała/ducha, otacza i informuje o każdym 
działaniu kompleksu umysłu/ciała/ducha. 

32.8 P Y T A J Ą C Y  Czy transfery energii tego rodzaju występują w czwartej, piątej, 
szóstej i siódmej gęstości? To znaczy ze wszystkich promieni? 

R A  Jestem Ra. Promienie, jak je rozumiesz, mają tak różne znaczenie w 
następnej gęstości, i kolejnej i tak dalej, że musimy odpowiedzieć przecząco 
na twoje pytanie. Transfer energii ma miejsce tylko w czwartej, piątej i 
szóstej gęstości. Posiadają wciąż coś, co moglibyście nazwać spolaryzowaną 
naturą. Jednak ze względu na zdolność tych gęstości do dostrzegania 
harmonii między jednostkami, istoty te wybierają tych partnerów, którzy 
są harmonijni, umożliwiając w ten sposób stały transfer energii i propagację 
kompleksów ciała, których używa każda gęstość.  
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Proces ten przebiega inaczej w piątej i szóstej gęstości, niż możesz to 
zrozumieć. Jednak w tych przypadkach jest to nadal oparte na 
biegunowości. W siódmej gęstości nie ma tej szczególnej wymiany energii, 
ponieważ nie jest konieczny recykling kompleksów ciała. 

32.9 P Y T A J Ą C Y  Zakładam na podstawie tego, na co patrzyliśmy wcześniej... 
mamy dzisiaj na Ziemi i mieliśmy w przeszłości wędrowców z czwartej, 
piątej i szóstej gęstości. Kiedy wchodzą w fizyczną inkarnację tej gęstości na 
jakiś okres jako wędrowcy, jakie typy polaryzacji w odniesieniu do tych 
różnych promieni wpływają na nich? Możesz mi to powiedzieć? 

R A  Jestem Ra. Myślę, że rozumiem sedno twojego zapytania. Proszę pytać 
dalej, jeśli ta odpowiedź nie będzie wystarczająca. 

Wędrowcy czwartej gęstości, których nie ma wielu, będą mieli tendencję 
do wybierania tych istot, które wydają się być pełne miłości lub jej 
potrzebują. Istnieje duża możliwość/prawdopodobieństwo, że istoty 
popełnią błędy w ocenie ze względu na współczucie, z jakim patrzą na 
innych. 

Wędrowiec piątej gęstości to ktoś, kto nie będzie w zbyt dużym stopniu 
dotknięty bodźcami różnych promieni innej jaźni i na swój sposób 
ofiarowuje się, gdy widzi potrzebę. Takie istoty raczej nie będą angażować 
się w, powiedzmy, zwyczaj waszych ludów zwany małżeństwem i bardzo 
prawdopodobne jest, że będą odczuwać niechęć do rodzenia i 
wychowywania dzieci ze względu na świadomość nieprawidłowości 
wibracji planety w stosunku do wibracji harmonijnych gęstości światła. 

Szósta gęstość, której sposób rozmnażania się można porównać do tego, co 
nazywacie fuzją, prawdopodobnie w dużym stopniu powstrzyma się od 
biseksualnego programu reprodukcyjnego kompleksu cielesnego i zamiast 
tego będzie szukać tych, z którymi transfer energii seksualnej ma naturę 
całkowitej fuzji, o ile możliwa jest jej manifestacja w trzeciej gęstości. 

32.10 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz trochę rozszerzyć, co masz na myśli mówiąc o 
„naturze całkowitej fuzji”? 

R A  Jestem Ra. Całe stworzenie jest od Jednego Stwórcy. Tak więc podział 
aktywności seksualnej w prosty sposób jako część kompleksu cielesnego jest 
podziałem sztucznym, w związku z czym wszystkie rzeczy są postrzegane 
równorzędnie jako seksualne - umysł, ciało i duch - z których wszystkie są 
częścią polarności istoty. W ten sposób połączenie seksualne może być 
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postrzegane, z lub bez tego, co możecie nazwać stosunkiem seksualnym, 
jako całkowite połączenie umysłu, ciała i ducha w tym, co wydaje się być 
ciągłym orgazmem, powiedzmy, radości i zachwytu każdej z nich w 
istnieniu drugiej. 

32.11 P Y T A J Ą C Y  Czy zatem wielu wędrowców o wyższych gęstościach miałoby 
poważne problemy z inkarnacją w trzeciej gęstości z powodu tej innej 
orientacji? 

R A  Jestem Ra. Możliwość/prawdopodobieństwo wystąpienia takich 
problemów, jak je nazywasz, z powodu inkarnacji szóstej gęstości w trzeciej, 
jest raczej duże. Niekoniecznie jest to problemem, gdybyś tak to nazwał. 
Zależy to od unikalnej orientacji każdego kompleksu umysłu/ciała/ducha, 
mającego taką sytuację lub umieszczenie wibracyjnych względności. 

32.12 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz mi powiedzieć, jak różne kolory... to trudne pytanie. 
Prawie nie mam słów. 

Chodzi mi o to, jak różne kolory, powiedziałbym, powstają jako funkcje... 
lub jako esencja, można powiedzieć, pochodzenia tych kolorów jako 
funkcji dla tych różnych wyrażeń w świadomości. Nie wiem, czy to pytanie 
jest wystarczające. 

R A  Jestem Ra. To pytanie jest wystarczająco jasne, abyśmy spróbowali 
wyjaśnić, co, jak zauważyłeś, nie jest łatwym do zrozumienia materiałem 
dla intelektualnego umysłu. Charakter wibracji jest taki, że można go 
postrzegać jako mający matematycznie proste lub wąskie stopnie. Te kroki 
mogą być postrzegane jako mające granice. W obrębie każdej granicy 
istnieje nieskończona gradacja wibracji lub koloru. 

Jednakże w miarę zbliżania się do granicy należy dołożyć starań, aby ją 
przekroczyć. Te kolory są uproszczonym sposobem wyrażania podziałów 
granicznych waszej gęstości. Istnieje również analogia czasu/przestrzeni, 
którą można postrzegać jako sam kolor w zmodyfikowanym aspekcie. 

32.13 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Czy jest możliwe, aby istota znajdująca się w stanie 
fizycznym trzeciej gęstości znacznie się różniła w całym paśmie kolorów, 
czy też istota jest dość dobrze zorientowana na jeden kolor? 

R A  Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne pytanie tej sesji. Proszę powtórzyć 
dla jasności. 

32.14 P Y T A J Ą C Y  Miałem na myśli to, czy jest możliwe, powiedzmy, dla zielonego 
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promienia... kiedy mówimy o aktywacji zielonego promienia i transferach 
energii, czy jest możliwe, aby osoba zielonego promienia, która jest głównie 
aktywacją zielonego promienia, różniła się po obu stronach zielonego 
promienia o dużą lub małą ilość w aktywacji energii, czy pozostaje przede 
wszystkim zielonym promieniem? 

R A  Jestem Ra. Rozumiemy nowość żądanego przez Ciebie materiału. Było 
to niejasne, ponieważ myśleliśmy, że omówiliśmy ten materiał. Omawiany 
fragment jest następujący: aktywacja zielonego promienia jest zawsze 
podatna na żółty lub pomarańczowy promień posiadania, w większości jest 
to żółty promień, ale często przechodzący w pomarańczowy promień. 
Strach przed posiadaniem, pragnienie posiadania, strach przed byciem 
posiadanym, pragnienie bycia posiadanym: to zniekształcenia, które 
spowodują dezaktywację transferu energii zielonego promienia. 

Nowy materiał jest następujący: po osiągnięciu zielonego promienia 
zdolność istoty do wejścia w niebieski promień jest natychmiastowa i 
oczekuje tylko na wysiłki jednostki. Promień indygo otwiera się tylko dzięki 
znacznej dyscyplinie i praktyce, w dużej mierze związanej z akceptacją 
siebie, nie tylko jako spolaryzowanej i zrównoważonej jaźni, ale jako 
Stwórcy, jako istoty o nieskończonej wartości. To rozpocznie aktywację 
promienia indygo. 

32.15 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. 

R A  Jestem Ra. Czy masz jakieś krótkie pytania przed zamknięciem? 

32.16 P Y T A J Ą C Y  Myślę, że każde [pytanie] byłoby za długie. Zapytam tylko, czy 
jest coś, co możemy zrobić, aby uczynić by instrument czuł się bardziej 
komfortowo lub by polepszyć kontakt? 

R A  Jestem Ra. Wszystko jest w porządku. Przestrzegamy nie tylko ten 
instrument, ale każdego, aby dobrze przyglądać się energiom witalnym 
niezbędnym do niewyczerpania się instrumentu i poziomu kontaktu. 
Jesteście bardzo sumienni, przyjaciele. Będziemy z wami. 

Zostawiam was teraz w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego 
Stwórcy. Idźcie więc naprzód, radując się mocą i pokojem Jednego 
Nieskończonego Stwórcy. Adonai. 
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33.0 R A  Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego 
Nieskończonego Stwórcy. Komunikuję się teraz. 

33.1 P Y T A J Ą C Y  Na naszej ostatniej sesji przestrzegłeś „każdego, aby dobrze 
przyglądać się energiom witalnym niezbędnym do niewyczerpania się 
instrumentu i poziomu kontaktu”. Czy to oznaczało, że powinniśmy... że 
Jim i ja powinniśmy spojrzeć na instrument... czy uważać na energie witalne 
instrumentu czy uważać na własne energie życiowe? 

R A  Jestem Ra. Każda istota jest odpowiedzialna za siebie. Mechanika tego 
procesu polega, po pierwsze, na wykorzystaniu fizycznego kompleksu 
cielesnego trzeciej gęstości z towarzyszącym mu fizycznym materiałem, aby 
móc wypowiedzieć te słowa. Dlatego ten instrument musi uważnie 
obserwować swoje witalne energie, ponieważ nie chcemy go wyczerpać.  

Po drugie, można uznać, że funkcja grupy wspierającej polega, po pierwsze, 
na ochronie tego kontaktu; po drugie, energetyzowanie instrumentu i 
wzmacnianie jego energii życiowej. 

Ta wspierająca grupa zawsze, ze względu na harmonię, była bardzo stabilna, 
jeśli chodzi o ochronę w miłości i świetle, zapewniając w ten sposób 
kontynuację tego wąskopasmowego kontaktu. Jednakże, gdy energie 
życiowe któregokolwiek z członków wspierających są wyczerpane, 
instrument musi następnie zużywać większą część swoich energii 
życiowych, w ten sposób wyczerpując się bardziej, niż byłoby to opłacalne 
w perspektywie długoterminowej. 

Proszę zrozumieć, iż prosimy o wybaczenie za to naruszenie waszej wolnej 
woli. Jednakże, jest to nasze zniekształcenie zrozumienia, że wolicie raczej 
te informacje niż bycie pozostawionym całkowicie własnemu 
zniekształceniu oddania, wyczerpaniu instrumentu lub wyczerpaniu grupy 
do punktu, w którym kontakt nie może być podtrzymany. 

33.2 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz nam doradzić, jak utrzymać możliwie najlepszy stan 
kontaktu? 

R A  Jestem Ra. Podaliśmy informacje dotyczące prawidłowego 
pielęgnowania tego kanału. Dlatego generalnie powtarzamy się tylko na 
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dwa sposoby. 

Po pierwsze, sugerujemy, że zamiast być, powiedzmy, odważnym i 
ignorować zniekształcenie słabości fizycznego kompleksu, dobrze jest 
podzielić się tym zniekształceniem z grupą, a co za tym idzie, powiedzmy, 
być może, usunąć jedną okazję do kontaktu, który jest bardzo męczący dla 
instrumentu, aby mogła nadejść kolejna okazja, w której instrument jest 
odpowiednio wsparty. 

Po drugie, praca rozpoczęta w harmonii może być kontynuowana. 
Harmonia, dziękczynienie i uwielbienie możliwości i Stwórcy: to jest wasza 
ochrona. To są nasze sugestie. Nie możemy być konkretni, gdyż w tym 
kontakcie najważniejsza jest wasza wolna wola. Jak powiedzieliśmy, 
rozmawiamy na ten temat tylko ze względu na waszą orientację w kwestii 
długoterminowego utrzymania tego kontaktu. To jest dla nas do przyjęcia. 

33.3 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję bardzo. Instrument posiada urządzenie do tzw. 
koloroterapii, a ponieważ na poprzedniej sesji omawialiśmy koncepcję 
różnych kolorów, zastanawiałem się, czy w jakiś sposób odnoszą się one do 
zasady koloroterapii w naświetlaniu określonymi kolorami ciała fizycznego. 
Czy ma to jakiś korzystny wpływ i czy możesz mi coś o tym powiedzieć? 

R A  Jestem Ra. Ta terapia, jak ją nazywasz, jest nieco niezdarnym i zmiennie 
użytecznym narzędziem do wywoływania w kompleksie 
umysłu/ciała/ducha istoty intensyfikacji energii lub wibracji, które mogą 
być pomocne dla istoty. Zmienność tego urządzenia wynika, po pierwsze, 
z braku użytych prawdziwych kolorów; po drugie, ze skrajne zróżnicowanej 
wrażliwości na wibracje pośród waszych ludzi. 

33.4 P Y T A J Ą C Y  Myślę, że można uzyskać prawdziwy kolor przepuszczając światło 
przez kryształ o określonym kolorze. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Byłby to jeden ze sposobów uzyskania dokładności koloru. 
Kwestią, którą nazwałbyś kontrolą jakości, jest to, że użyty celuloid ma inny 
kolor. Nie jest to wielkie ani nawet widoczne odchylenie; jednak ma to 
pewne znaczenie w przypadku konkretnych zastosowań. 

33.5 P Y T A J Ą C Y  Możliwe, że używając pryzmatu rozbijającego białe światło na 
jego widmo, a następnie ekranując wszystkie części widma z wyjątkiem 
tego, które chcesz przepuścić przez szczelinę i użyć, byłoby jeszcze lepsze. 
Czy to byłaby prawda? 
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R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

33.6 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Zastanawiałem się, czy istnieje programowanie 
doświadczeń, które powoduje, że jednostka otrzymuje pewien katalizator w 
swoim codziennym życiu. Na przykład, gdy przechodzimy przez nasze 
codzienne życie, jest wiele rzeczy, których możemy doświadczyć. Patrzymy 
na te doświadczenia jako występujące przez czysty przypadek lub przez nasz 
świadomy zamiar, taki jak umawianie spotkań lub odwiedzanie miejsc. 
Zastanawiałem się tylko, czy istnieje zakulisowe, nazwałbym to, 
programowanie katalizatora w celu stworzenia doświadczeń niezbędnych 
do szybszego wzrostu w przypadku niektórych istot. Czy to... czy to się 
zdarza? 

R A  Jestem Ra. Uważamy, że rozumiemy sedno Twojego zapytania. Proszę 
poprosić o dalsze informacje, jeśli się mylimy. 

Inkarnująca istota, która stała się świadoma procesu inkarnacji i w ten 
sposób programuje swoje własne doświadczenie, może wybrać ilość 
katalizatora lub, mówiąc inaczej, liczbę lekcji, których podejmie się, aby 
doświadczyć i uczyć się z nich podczas jednego wcielenia. Nie oznacza to, 
że wszystko jest predestynowane, ale raczej, że istnieją niewidzialne 
wytyczne kształtujące wydarzenia, które będą funkcjonować zgodnie z tym 
programowaniem. Tak więc, jeśli jedna szansa zostanie zmarnowana, 
pojawi się inna, dopóki, powiedzmy, uczeń doświadczenia życiowego nie 
zrozumie, że lekcja jest oferowana i nie podejmie się jej nauczenia. 

33.7 P Y T A J Ą C Y  Następnie te lekcje zostałyby przeprogramowane, można by 
powiedzieć, w miarę kontynuowania doświadczenia życiowego. 
Powiedzmy, że istota rozwija uprzedzenia, których tak naprawdę nie 
zdecydowała się rozwinąć przed wcieleniem. Możliwe jest wtedy 
zaprogramowanie doświadczeń tak, aby miała ona możliwość złagodzenia 
tego uprzedzenia poprzez równoważenie. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Dokładnie tak jest. 

33.8 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Następnie wyciągnąłbym z tego przypuszczenie, że tak 
powiem, że orientacja w umyśle istoty jest jedyną rzeczą, która ma 
jakiekolwiek konsekwencje. Fizyczny katalizator, którego doświadcza, 
niezależnie od tego, co się z nią dzieje, będzie funkcją ściśle zgodną z jej 
orientacją. Posłużę się jako przykładem [przykład usunięty], będący 
stwierdzeniem orientacji w umyśle rządzącej katalizatorem. Czy to jest 
poprawne? 
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R A  Jestem Ra. Wolimy nie używać żadnych dobrze znanych przykładów, 
powiedzeń ani porzekadeł w naszej komunikacji z wami ze względu na 
ogromne zniekształcenia, którym uległo każde znane powiedzenie. Dlatego 
możemy odpowiedzieć na pierwszą część zapytania, prosząc o usunięcie 
przykładu. Jest całkowicie prawdą, zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, że 
orientacja lub polaryzacja kompleksu umysłu/ciała/ducha jest przyczyną 
percepcji generowanej przez każdą istotę. 

W ten sposób można zaobserwować scenę w waszym sklepie spożywczym. 
Istota stojąca przed kimś może nie mieć wystarczających środków. Jedna 
istota może wtedy skorzystać z okazji, aby ukraść. Inna może skorzystać z 
okazji i poczuć się nieudacznikiem. Inna może beztrosko usunąć najmniej 
potrzebne przedmioty, zapłacić za to, co może i zająć się swoimi sprawami. 
Osoba stojąca za kimś, obserwując to, może odczuwać współczucie, może 
poczuć się urażona stojąc obok osoby ubogiej, może odczuwać hojność, 
może odczuwać obojętność. 

Czy widzisz teraz analogie w bardziej odpowiedni sposób? 

33.9 P Y T A J Ą C Y  Tak, widzę. Następnie na tej podstawie dokonam ekstrapolacji 
koncepcji, która jest nieco trudniejsza, ponieważ, jak już wcześniej 
wyjaśniłeś, nawet pozytyw z czwartej gęstości posiada koncepcję działania 
obronnego, ale powyżej czwartej gęstości koncepcja działania obronnego 
nie jest używana. Koncepcja akcji obronnej i [chichot] akcji ofensywnej są 
często używane w tym naszym obecnym doświadczeniu. 

Zakładam, że jeśli istota jest wystarczająco silnie spolaryzowana w swoich 
myślach w pozytywnym sensie, działanie obronne nie będzie dla niej 
konieczne, ponieważ możliwość zastosowania działania obronnego nigdy 
się dla niej nie pojawi. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. To jest niepoznawalne. Jak już powiedzieliśmy, w każdym 
przypadku istota zdolna do programowania doświadczeń może wybrać 
liczbę i intensywność lekcji, których ma się nauczyć. 

Jest możliwym, że niezwykle pozytywnie zorientowana istota mogłaby 
zaprogramować dla siebie sytuacje testujące zdolność siebie do 
powstrzymania się od działań obronnych, nawet do punktu fizycznej 
śmierci siebie lub innej jaźni. To jest intensywna lekcja i nie wiadomo, 
powiedzmy, co istoty zaprogramowały. Możemy, jeśli chcemy, odczytać 
ten program. Jest to jednak naruszenie i postanawiamy tego nie robić. 
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33.10 P Y T A J Ą C Y  Zapytam, czy znasz film zatytułowany The Ninth Configuration. 
Czy znasz to? 

R A  Jestem Ra. Skanujemy Twój umysł i widzimy tę konfigurację zwaną The 
Ninth Configuration. 

33.11 P Y T A J Ą C Y  Ten film uwypuklił ten punkt, o którym mówiliśmy. I w tamtym 
momencie byt, pułkownik, musiał podjąć decyzję. Zastanawiałem się, jeśli 
chodzi o polaryzację, o jego polaryzację. Mógłby uklęknąć, można by 
powiedzieć, przed negatywnymi siłami, ale zamiast tego wybrał obronę 
przyjaciela. 

Czy możesz oszacować, co jest bardziej pozytywnie polaryzujące: bronić 
pozytywnie zorientowanej istoty czy pozwolić na ucisk przez negatywnie 
zorientowane istoty? Czy w ogóle możesz na to odpowiedzieć? 

R A  Jestem Ra. To pytanie obejmuje zakres czwartej gęstości, jak również 
waszej, a odpowiedź na nie najlepiej widać w działaniu istoty zwanej 
Jehoszua, którą nazywacie Jezusem. Istota ta miała być broniona przez 
swoich przyjaciół. Istota przypomniała swoim przyjaciołom, aby odłożyli 
miecz. Ta istota następnie wydała się na śmierć fizyczną. 

Impuls ochrony ukochanej innej jaźni jest tym, który trwa w czwartej 
gęstości, gęstości obfitującej we współczucie. Więcej niż to nie możemy i 
nie musimy mówić. 

33.12 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Gdy zbliżamy się do końca tego głównego cyklu, może 
pojawić się rosnąca ilość katalizatora dla istot. Zastanawiam się, czy skoro 
wibracje planetarne nieco nie pasują do wibracji czwartej gęstości a 
katalizator jest zwiększony, czy stworzy to nieco więcej polaryzacji, 
uzyskując w ten sposób nieco większe pozytywne zbiory z powodu tego 
katalizatora i podobnie w ten sam sposób wytworzyć bardziej negatywną 
polaryzację, a następnie uzyskać nieco więcej negatywnego zbioru dzięki 
temu mechanizmowi przejścia, który jest niestety nieco bardziej 
katalityczny niż byłby, gdyby planeta osiągnęła wyższy stan świadomości. 
Czy to się zdarza? 

R A  Jestem Ra. Na to pytanie należy odpowiedzieć w dwóch częściach: 

Po pierwsze, katastrofy planetarne, jak można je nazwać, są raczej 
symptomem trudnych zbiorów niż świadomie zaprogramowanym 
katalizatorem zbiorów. Dlatego nie przejmujemy się tym, ponieważ jest to 
przypadkowe w porównaniu do świadomego katalizatora, który możemy 
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udostępnić. 

Druga część jest taka: wyniki losowego katalizatora tego, co nazywacie 
zmianami na Ziemi, są również losowe. W ten sposób możemy zobaczyć 
wiry prawdopodobieństwa/możliwości zmierzające w kierunku pozytywu i 
negatywu. Jednakże będzie tak, jak będzie. Prawdziwe możliwości dla 
świadomego katalizatora nie są funkcją zmian na Ziemi, ale wynikiem 
starszeństwa systemu inkarnacji, który w czasie zbiorów wprowadził we 
wcielenie tych, których szanse wykorzystania doświadczeń życiowych, aby 
stać się możliwymi do zbioru, są największe. 

33.13 P Y T A J Ą C Y  Czy ten system starszeństwa jest również używany przez stronę w 
służbie sobie, aby można być zebranym po tamtej stronie? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. W tej chwili możesz zadać jeszcze jedno pełne 
pytanie. 

33.14 P Y T A J Ą C Y  OK. Chciałbym, abyś wymienił wszystkie główne mechanizmy 
zaprojektowane w celu zapewnienia katalitycznego doświadczenia, które 
nie obejmuje interakcji z innymi jaźniami. To pierwsza część pytania, które 
zadam. 

R A  Jestem Ra. Rozumiemy na podstawie tego pytania, że zdajesz sobie 
sprawę, że głównym mechanizmem katalitycznego doświadczenia w trzeciej 
gęstości jest inna jaźń. Lista innych katalitycznych wpływów: po pierwsze, 
wszechświat Stwórcy; po drugie, jaźń. 

33.15 P Y T A J Ą C Y  Czy potrafisz wymienić wszystkie podpodziały jaźni, które 
mogłyby... lub sposoby katalitycznego oddziaływania na jaźń w celu 
wytworzenia doświadczenia? 

R A  Jestem Ra. Po pierwsze, niezamanifestowane ja. Po drugie, jaźń w relacji 
do społecznej jaźni stworzonej przez siebie i inne ja. Po trzecie, interakcja 
między sobą a gadżetami, zabawkami i rozrywkami własnej inwencji. Po 
czwarte, związek z sobą z tymi atrybutami, które można nazwać wojną i 
pogłoskami o wojnie. 

33.16 P Y T A J Ą C Y  Myślałem bardziej o katalizatorze bólu fizycznego. Jak to... Czy 
to podchodzi pod ten podział? 

R A  Jestem Ra. To jest poprawne, to podchodzi pod kategorię 
niezamanifestowanego ja; to znaczy jaźń, która nie potrzebuje innej jaźni, 
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aby się zamanifestować lub działać. 

33.17 P Y T A J Ą C Y  Czy zostało nam wystarczająco dużo czasu, aby zadać drugą część 
tego pytania, czyli wymienić wszystkie główne mechanizmy 
zaprojektowane w celu zapewnienia katalizatora, który obejmuje działanie 
z innym ja? Czy mamy na to wystarczająco dużo czasu? 

R A  Jestem Ra. Masz na to dużo czasu, ponieważ możemy wyrazić tę listę na 
jeden z dwóch sposobów. Moglibyśmy mówić w nieskończoność lub 
moglibyśmy po prostu stwierdzić, że jakakolwiek interakcja między sobą a 
innym ja ma jakikolwiek potencjał katalizatora, jaki istnieje w potencjalnej 
różnicy między sobą a innym ja, jest to moderowane i podparte stałym 
faktem Stwórcy jako ja i jako inna jaźń. Możesz zadać dalsze pytanie, jeśli 
chcesz uzyskać szczegółowe informacje. 

33.18 P Y T A J Ą C Y  Uważam, że na razie to wystarczy. 

R A  Jestem Ra. Czy masz krótkie pytanie lub dwa, zanim zakończymy tę 
pracę? 

33.19 P Y T A J Ą C Y  Hmm, chwileczkę. Nie sądzę, aby cokolwiek, o co mógłbym 
zapytać w tym czasie, byłoby wystarczająco krótkie. Chwileczkę. [Odgłosy 
przerzucanych dokumentów.] 

Tak, jest jedno pytanie. Czy jest jakaś różnica w aktywności fioletowego 
promienia, czy też jasności, pomiędzy istotami, które są na początkowym 
poziomie czwartej gęstości pozytywnej i negatywnej? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. Fioletowy promień pozytywnej czwartej gęstości 
będzie zabarwiony zieloną, niebieską, indygo triadą energii. Ten odcień 
może być postrzegany jako część tęczy lub pryzmatu, jak go znacie, 
promienie są dość wyraźne. 

Fioletowy promień negatywnej czwartej gęstości ma w swojej aurze, 
powiedzmy, zabarwienie czerwieni, pomarańczy, żółci, te trzy promienie są 
raczej zamglone niż wyraźne. 

33.20 P Y T A J Ą C Y  Jako małe uzupełnienie do tego pytania: jak wyglądałyby 
promienie piątej i szóstej gęstości? 

R A  Jestem Ra. Możemy mówić tylko w przybliżeniu. Mamy jednak 
nadzieję, że rozumiesz, powiedzmy, że istnieje wyraźna różnica w strukturze 
koloru każdej gęstości. 
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Piąta gęstość może być prawdopodobnie najlepiej opisana jako wyjątkowo 
biała w wibracji. 

Szósta gęstość bieli, która zawiera złotą barwę, jak możecie ją postrzegać; te 
kolory mają związek z wtapianiem się w mądrość współczucia poznanego 
w czwartej gęstości, a następnie w szóstej z mieszaniem mądrości z 
powrotem w jednolite zrozumienie współczucia widzianego z mądrością. 
Ten złoty kolor nie należy do waszego spektrum, ale jest tym, co nazywasz 
żywym. 

Możesz zadać pokrótce jeszcze jedno pytanie. 

33.21 P Y T A J Ą C Y  Zapytam zatem, czy jest coś, co możemy zrobić, aby instrument 
czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt? 

R A  Jestem Ra. Wszystko działa dobrze. Próbujecie być sumienni. 
Dziękujemy. Możemy powiedzieć, że podobała nam się Twoja wizja 
naszego kompleksu pamięci społecznej, pijącego jeden z waszych płynów 
podczas mówienia przez ten instrument. 

Jestem Ra. Zostawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego 
Stwórcy. Idźcie więc naprzód, radując się mocą i pokojem Jednego 
Nieskończonego Stwórcy. Adonai. 



 

SESJA 34. 
4 MARCA 1981  

34.0 R A  Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego 
Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz. 

34.1 P Y T A J Ą C Y  Instrument chciałby wiedzieć, czy dwa krótkie okresy ćwiczeń 
dziennie byłyby dla niej lepsze niż jeden długi? 

R A  Jestem Ra. To jest niepoprawne. Prawidłowa konfiguracja kompleksu 
fizycznego podczas trzymiesięcznego okresu, w którym instrument jest 
podatny na intensyfikację zniekształceń kompleksu fizycznego, wymaga 
wzmocnienia kompleksu fizycznego. Można to właściwie postrzegać jako 
jeden główny okres ćwiczeń, po którym późną częścią waszego cyklu 
dziennego, przed wieczorną medytacją, następuje okres ćwiczeń w 
przybliżeniu równy połowie długości pierwszego. Będzie to postrzegane 
jako męczące dla instrumentu. Jednakże będzie to miało wpływ na 
wzmocnienie kompleksu fizycznego i zmniejszenie podatności, którą 
można by wykorzystać. 

34.2 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję bardzo. Teraz zaczniemy zadawać pytania ogólne. 
Powiedziałeś wcześniej, że penetracja ósmego poziomu, czyli poziomu 
inteligentnej nieskończoności, pozwala na zbiór kompleksu 
umysłu/ciała/ducha, jeśli sobie tego życzy, w dowolnym czasie/przestrzeni 
trwania cyklu. Kiedy dochodzi do penetracji ósmego poziomu, czego 
doświadcza istota, która przenika ten poziom? Możesz mi to powiedzieć? 

R A  Jestem Ra. Doświadczenie każdej istoty jest wyjątkowe pod względem 
postrzegania inteligentnej nieskończoności. Postrzeganie waha się od 
nieograniczonej radości do silnego oddania służbie innym w stanie 
wcielenia. Istota, która osiągnie inteligentną nieskończoność, najczęściej 
odbierze to doświadczenie jako doświadczenie o niewypowiedzianej głębi. 
Jednak nie jest typowe, aby istota od razu pragnęła przerwania wcielenia. 
Chęć przekazania lub wykorzystania tego doświadczenia do pomocy innym 
jest niezwykle silna. 

34.3 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz mi powiedzieć, czego doświadczyłem około 1964 r., 
jak sądzę, kiedy podczas medytacji stałem się świadomy tego, co uważam 
za inną gęstość i inną planetę, i wydawało mi się doświadczać przeniesienia 
na tę planetę? Czy możesz mi powiedzieć, jakie to było doświadczenie? 
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R A  Jestem Ra. Widzimy szkodę w pełnym ujawnieniu z powodu naruszenia. 
Zadowalamy się sugerowaniem, że ten byt, który nie jest w stanie łatwo 
poddać się procesowi regresji hipnotycznej wywołanej przez innych, mimo 
wszystko, miał szansę zrozumienia swojego bytu. 

34.4 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Czy zdefiniowałbyś karmę? 

R A  Jestem Ra. Nasze rozumienie karmy jest tym, co można nazwać 
bezwładnością. Te działania, które zostały wprawione w ruch, będą 
kontynuowane, wykorzystując sposoby równoważenia, do czasu, aż zasada 
kontrolowania lub wyższa, którą można porównać do waszego hamowania 
lub zatrzymywania, zostanie przywołana. To zatrzymanie bezwładności 
działania można nazwać przebaczeniem. Te dwie koncepcje są nierozłączne. 

34.5 P Y T A J Ą C Y  Jeśli istota rozwinie to, co nazywa się karmą we wcieleniu, to czy 
istnieje takie programowanie, które czasami występuje, aby doświadczyć 
katalizatora, który umożliwi jej osiągnięcie punktu przebaczenia, łagodząc 
w ten sposób karmę? 

R A  Jestem Ra. Ogólnie jest to poprawne. Jednakże zarówno jaźń, jak i każda 
zaangażowana inna jaźń mogą w dowolnym momencie, poprzez proces 
zrozumienia, akceptacji i przebaczenia, poprawić te wzorce. 

Jest to prawdziwe w każdym momencie wcielenia. Zatem ten, kto wprawił 
w ruch działanie, może wybaczyć sobie i nigdy więcej nie popełnić tego 
błędu. To również hamuje lub zatrzymuje to, co nazywacie karmą. 

34.6 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Czy możesz podać przykłady działania katalitycznego 
w celu wytworzenia uczenia się pod każdym z poniższych podziałów z 
ostatniej sesji, którą mieliśmy... Czy możesz mi podać przykład własnego 
niezamanifestowanego katalizatora uczenia się? 

R A  Jestem Ra. Zaobserwowaliśmy, że interesujesz się katalizatorem bólu. 
To doświadczenie jest najbardziej powszechne wśród waszych istot. Ból 
może mieć podłoże fizyczne. Częściej ma podłoże w kompleksie 
psychicznym i emocjonalnym. W kilku przypadkach ból ma charakter 
duchowy. Stwarza to potencjał do nauki. Lekcje, których należy się 
nauczyć, są różne. Niemal zawsze te lekcje obejmują cierpliwość, tolerancję 
i umiejętność bycia pogodnym. 

Bardzo często katalizator bólu emocjonalnego, czy to śmierć fizycznego 
kompleksu drugiego ja, który jest kochany, czy jakaś inna pozorna strata, 
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będzie po prostu skutkować czymś przeciwnym: goryczą, 
zniecierpliwieniem, zgorzknieniem. To jest katalizator, który się nie udał. 
W takich przypadkach zapewniony zostanie dodatkowy katalizator, który 
zaoferuje niezamanifestowanemu ja dalsze możliwości odkrycia siebie jako 
samowystarczalnego Stwórcy zawierającego wszystko co istnieje oraz 
pełnego radości. 

34.7 P Y T A J Ą C Y  Czy to, co nazywamy chorobami zakaźnymi, odgrywa 
jakąkolwiek rolę w tym procesie w odniesieniu do niezamanifestowanego 
ja? 

R A  Jestem Ra. Te tak zwane choroby zakaźne to te istoty drugiej gęstości, 
które dają szansę na tego typu katalizator. Jeśli ten katalizator jest 
niepotrzebny, wtedy te stworzenia drugiej gęstości, jak byście je nazwali, 
nie mają żadnego efektu. W każdym z tych uogólnień możesz zauważyć, że 
istnieją anomalie, tak że nie możemy mówić o wszystkich okolicznościach, 
a jedynie o ogólnym przebiegu lub sposobie rzeczy, tak jak ich 
doświadczacie. 

34.8 P Y T A J Ą C Y  Jaką rolę odgrywa w tym procesie to, co nazywamy wadami 
wrodzonymi? 

R A  Jestem Ra. Jest to część programowania całości kompleksu umysłu/ciała, 
która przejawia się w umyśle/ciele/duchu trzeciej gęstości. Te wady są 
planowane jako ograniczenia, które są częścią kompleksowego 
doświadczenia zamierzonego przez jednostkę. Obejmuje to predyspozycje 
genetyczne, jak można je nazwać. 

34.9 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Czy mógłbyś podać mi ten sam rodzaj informacji o 
jaźni w odniesieniu do jaźni społecznej? 

R A  Jestem Ra. Niezamanifestowane ja może znaleźć lekcje, które rozwijają 
którekolwiek z ośrodków napływu energii kompleksu umysłu/ciała/ducha. 
Interakcje społeczne oraz jaźni najczęściej koncentrują się na drugim i 
trzecim ośrodku energetycznym. Tak więc najbardziej aktywni w próbach 
przebudowy lub zmiany społeczeństwa są ci, którzy pracują z poczucia bycia 
poprawnym osobiście lub posiadania odpowiedzi, które nadadzą władzy 
bardziej poprawną konfigurację. Może to być postrzegane jako pełna 
podróż od negatywu do pozytywu w orientacji. W obu sytuacjach aktywują 
się te centra promieni energii. 

Jest kilku, których pragnienia pomocy społeczeństwu mają charakter 
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zielonego promienia lub wyższego. Tych istot jest jednak niewiele ze 
względu na zrozumienie, można powiedzieć, czwartego promienia, że 
uniwersalna miłość ofiarowana dobrowolnie jest bardziej pożądana niż 
księstwa, a nawet przekształcanie struktur ludzkich lub politycznych. 

34.10 P Y T A J Ą C Y  Jeśli istota miałaby być silnie nastawiona na pozytywne skutki 
społeczne, co to zrobiłoby z jej żółtym promieniem w aurze, w porównaniu 
do istoty, która chciałaby stworzyć imperium społeczeństwa i rządzić nim 
za pomocą żelaznej pięść? Jaka byłaby różnica w aktywności żółtych 
promieni tych dwóch istot? 

R A  Jestem Ra. Weźmy dwie tak pozytywnie zorientowane, aktywne dusze, 
które nie znajdują się już w waszym fizycznym czasie/przestrzeni. Ten 
znany jako Albert, który wszedł do obcego i dla niego barbarzyńskiego 
społeczeństwa, aby mogło się uleczyć. Ta istota była w stanie zmobilizować 
ogromne ilości energii i to, co nazywacie pieniędzmi. Ta istota zużywała 
dużo energii zielonego promienia zarówno jako uzdrowiciel, jak i jako 
miłośnik waszego instrumentu zwanego organami. Żółty promień tej istoty 
był jasny i skrystalizowany dzięki wysiłkom potrzebnym do zdobycia 
funduszy na rozpowszechnianie jej wysiłków. Jednakże zielone i niebieskie 
promienie miały również olśniewający charakter. Im wyższe poziomy, jak 
możecie je nazwać, są aktywowane, tym niższe, jak możecie je nazwać, 
punkty energii pozostają, w zrównoważonej istocie, całkiem, całkiem jasne. 

Innym przykładem jest podmiot, Martin. Istota ta radziła sobie w dużym 
stopniu z raczej negatywnymi wzorcami wibracyjnymi pomarańczowego i 
żółtego promienia. Jednakże istota ta była w stanie utrzymać otwartą 
energię zielonego promienia i ze względu na surowość jej testowania, 
można zauważyć, że ta istota spolaryzowała się bardziej w kierunku 
pozytywnym ze względu na swoją wierność służeniu innym w obliczu 
wielkiego katalizatora. 

34.11 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś podać nazwiska Alberta i Martina? 

R A  Jestem Ra. Te istoty są wam znane jako Albert Schweitzer i Martin 
Luther King. 

34.12 P Y T A J Ą C Y  Tak myślałem, ale nie byłem pewien. Czy możesz podać mi ten 
sam typ informacji, które otrzymaliśmy w odniesieniu do 
niezamanifestowanej interakcji jaźni pomiędzy sobą a gadżetami, 
zabawkami itp.... wynalazkami? 
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R A  Jestem Ra. W tym konkretnym przypadku ponownie koncentrujemy 
się w większości na pomarańczowych i żółtych centrach energii. 

W negatywnym sensie wiele gadżetów pośród waszych ludzi - to znaczy to, 
co nazywasz urządzeniami komunikacyjnymi i innymi rozrywkami, takimi 
jak mniej konkurencyjne gry - mogą być postrzegane jako zniekształcenie 
utrzymywania kompleksu umysłu/ciała/ducha nieaktywowanego, tak że 
aktywność żółtego i pomarańczowego promienia jest znacznie osłabiona, a 
tym samym starannie zmniejsza możliwość ewentualnej aktywacji 
zielonego promienia. 

Inne z waszych gadżetów mogą być postrzegane jako narzędzia, dzięki 
którym istota bada możliwości swoich fizycznych lub psychicznych 
kompleksów oraz, w kilku przypadkach, kompleksu duchowego, aktywując 
w ten sposób pomarańczowy promień w tym, co nazywasz sportami 
zespołowymi, oraz w innych gadżetach, takich jak środki transportu. 
Można to postrzegać jako sposoby badania poczucia władzy; a zwłaszcza 
władzy nad innymi lub władzy grupy nad inną grupą innych ja. 

34.13 P Y T A J Ą C Y  Jaki jest generalnie ogólny wpływ telewizji na nasze 
społeczeństwo w odniesieniu do tego katalizatora? 

R A  Jestem Ra. Nie ignorując prób zielonego promienia podejmowanych 
przez wiele osób w celu przekazania za pośrednictwem tego medium takich 
informacji jak, prawda i piękno, które mogą być pomocne, musimy 
zasugerować, że sumarycznym efektem tego gadżetu jest rozproszenie uwagi 
i sen. 

34.14 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz podać mi ten sam rodzaj informacji, nad którymi 
pracowaliśmy teraz w odniesieniu do relacji jaźni a wojną i plotkami o 
wojnie? 

R A  Jestem Ra. Możesz to zobaczyć w odniesieniu do waszych gadżetów. Ta 
relacja między wojną a jaźnią jest fundamentalną percepcją dojrzewającej 
istoty. Jest duża szansa na przyspieszenie w dowolnym pożądanym 
kierunku. Ktoś może spolaryzować się negatywnie, przyjmując postawy 
wojownicze z jakiegokolwiek powodu. Ktoś może znaleźć się w sytuacji 
wojny i nieco polaryzować się w kierunku pozytywnym, aktywizując 
pomarańczowy, żółty, a potem zielony [promień] przez heroiczne, jeśli 
można je tak nazwać, działania mające na celu zachowanie kompleksów 
umysłu/ciała/ducha innych ja. 
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Wreszcie trzeci promień1 można bardzo mocno spolaryzować, wyrażając 
zasadę uniwersalnej miłości kosztem zniekształcenia w kierunku 
zaangażowania w działania wojownicze. W ten sposób istota może stać się 
świadomą istotą w bardzo krótkim czasie/przestrzeni. Może to być 
postrzegane jako traumatyczny postęp. Należy zauważyć, że wśród waszych 
istot duży procent całego postępu ma traumę jako katalizator. 

34.15 P Y T A J Ą C Y  Właśnie użyłeś terminu trzeci promień w tym stwierdzeniu. Czy 
to był termin, którego chciałeś użyć? 

R A  Jestem Ra. Mieliśmy na myśli zielony promień. Nasza trudność polega 
na tym, że postrzegamy czerwone i fioletowe promienie jako stałe; tak więc 
promienie wewnętrzne to te, które są zmienne i należy je obserwować jako 
oznaki starszeństwa w próbach uformowania zbioru. 

34.16 P Y T A J Ą C Y  Czy czerwony promień, intensywny czerwony promień, byłby 
następnie użyty jako wskaźnik starszeństwa, starszeństwa systemu 
inkarnacji, tak samo jak intensywny fioletowy promień? 

R A  Jestem Ra. To jest częściowo poprawne. Podczas kończenia nauki lub 
zbioru do pozytywnej czwartej gęstości czerwony promień jest postrzegany 
tylko jako ten, który po aktywacji jest podstawą wszystkiego, co zachodzi 
na poziomach wibracji, a suma tego jest energią fioletowego promienia. 

Ten fioletowy promień jest jedynym czynnikiem branym pod uwagę przy 
pozytywnej czwartej gęstości. Oceniając nadający się do zbioru negatyw 
czwartej gęstości, intensywność czerwonych, pomarańczowych i żółtych 
promieni jest bardzo uważnie obserwowana, ponieważ duża ilość 
wytrzymałości i energii tego typu jest potrzebna do postępu negatywu, jest 
niezwykle trudno otworzyć wrota do inteligentnej nieskończoności z 
centrum splotu słonecznego. Jest to konieczne do zbioru w negatywnej 
czwartej gęstości. 

34.17 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz użyć jako przykładu naszego generała Pattona i 
powiedzieć mi, jaki wpływ wywarła na niego wojna w jego rozwoju? 

R A  Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne pytanie tej sesji. Ten, o którym 
mówisz, znany jako George, był tym, w którym programowanie 
poprzednich wcieleń stworzyło wzór lub bezwładność, której nie można 
było się oprzeć w jego wcieleniu w waszym czasie/przestrzeni. Istota ta 
                                                             

1 To powinien być czwarty promień. Ra poprawił błąd w następnej odpowiedzi. 
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miała silną aktywację żółtego promienia z częstymi otwarciami zielonego 
promienia i sporadycznymi otwarciami niebieskiego promienia. Nie 
potrafił jednak przełamać schematu wcześniejszych traumatycznych 
przeżyć o charakterze wojowniczym. 

Ta istota w swoim wcieleniu spolaryzowała się nieco w kierunku pozytywu 
ze względu na swoją niepodzielną wiarę w prawdę i piękno. Ta istota była 
dość wrażliwa. Czuła wielki zaszczyt/obowiązek zachowania tego, co istota 
uważała za prawdę, piękno i potrzebę ich obrony. Ta istota postrzegała 
siebie jako postać dzielną. Istota spolaryzowała się nieco w kierunku 
negatywu w swoim niezrozumieniu zielonego promienia, który niosła ze 
sobą, odrzucając zasadę przebaczenia, która jest zawarta w uniwersalnej 
miłości. 

Suma tego wcielenia, wibracyjnie, była niewielkim wzrostem pozytywnej 
polaryzacji, ale spadkiem podatności na zbiór z powodu odrzucenia Prawa 
lub Drogi Odpowiedzialności; to znaczy widząc uniwersalną miłość, wciąż 
walczyła. 

34.18 P Y T A J Ą C Y  Czy mamy wystarczająco dużo czasu, abym zapytał, czy śmierć, 
prawie natychmiast po zakończeniu wojny, tej istoty... czy to mogło być 
tak, że mógł zostać natychmiast reinkarnowany, aby mieć szansę na zbiór? 

R A  Jestem Ra. Dokładnie tak jest. 

34.19 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Zatem zapytam po prostu, czy jest coś, co możemy 
zrobić, by instrument czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić 
kontakt? 

R A  Jestem Ra. Wszystko jest w porządku. Zostawiamy was, moi przyjaciele, 
w miłości i świetle Tego, który jest Wszystkim we Wszystkim. Zostawiam 
was w wiecznym pokoju. Idźcie więc naprzód, radując się mocą i pokojem 
Jednego Nieskończonego Stwórcy. Adonai. 



 

SESJA 35. 
6 MARCA 1981  

35.0 R A  Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego 
Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz. 

35.1 P Y T A J Ą C Y  Chciałbym powiedzieć, że uważamy to za wielki przywilej 
wykonywania tej pracy i mamy nadzieję, że będziemy zadawać pytania w 
kierunku, który będzie wartościowy dla czytelników tego materiału. 

Pomyślałem sobie, że podczas tej sesji zbadanie wpływu na promienie 
różnych dobrze znanych postaci w naszej historii może być pomocne w 
zrozumieniu, w jaki sposób katalizator iluzji tworzy wzrost duchowy. 
Sporządziłem tutaj listę i pierwszym, o którym pomyślałem, że 
prawdopodobnie najszybciej osiągniemy ten cel (co do wpływu katalizatora 
życia zawodowego danej osoby) byłby ten, którego znamy jako Franklin D. 
Roosevelt. Czy mógłbyś coś powiedzieć o tej istocie? 

R A  Jestem Ra. Należy zauważyć, że podczas omawiania tych, którzy są 
dobrze znani pośród waszych narodów, istnieje możliwość, że informacje 
mogą być postrzegane jako specyficzne dla danej istoty, podczas gdy w 
rzeczywistości wielki projekt doświadczenia jest prawie taki sam dla każdej 
istoty. Mając to na uwadze, omówilibyśmy siły doświadczenia, które 
stanowiły katalizator dla jednostki. 

Należy ponadto zauważyć, że w przypadku tych istot, które ostatnio 
inkarnowały się na waszej płaszczyźnie, mogło dojść do wielu zniekształceń 
związanych z dezinformacją i błędną interpretacją myśli lub zachowań 
istoty. 

Przejdźmy teraz, powiedzmy, do omówienia podstawowych parametrów 
tego znanego jako Franklin. Kiedy jakakolwiek istota wchodzi w inkarnację 
trzeciej gęstości, każde z jej centrów energetycznych zostaje wzmocnione, 
ale musi zostać aktywowane przez jaźń za pomocą doświadczenia. 

Ten znany jako Franklin rozwinął się bardzo szybko poprzez czerwone, 
pomarańczowe, żółte i zielone i zaczął pracować w centrum energii 
niebieskiego promienia w młodym wieku, jak to można powiedzieć. Ten 
szybki wzrost wynikał, po pierwsze, z wcześniejszych osiągnięć w aktywacji 
tych promieni; po drugie, ze względnego komfortu i wolnego czasu jego 
wczesnego istnienia; po trzecie, z powodu silnego pragnienia postępu ze 
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strony istoty. Istota ta sparowała się z istotą, której wibracje niebieskiego 
promienia były mocniejsze niż jej własne, uzyskując w ten sposób 
katalizator dalszego rozwoju w tym obszarze, który miał trwać przez całe 
wcielenie. 

Istota ta miała pewne trudności z kontynuacją aktywności zielonego 
promienia ze względu na nadmierną energię, która została włożona w 
działania dotyczące innych ja w zniekształceniu w kierunku zdobycia 
władzy. Miało to wpływ na fizyczny pojazd, jak można to nazwać.  

Ograniczenie braku ruchu części fizycznego pojazdu ponownie otworzyło 
tej istocie możliwość skupienia się na bardziej, powiedzmy, uniwersalnych 
lub idealistycznych aspektach władzy; to znaczy nienadużywanie władzy. 
Tak więc na początku wojowniczej akcji istota ta straciła pewną pozytywną 
polaryzację z powodu nadmiernego użycia energii pomarańczowego i 
żółtego promienia kosztem energii zielonego i niebieskiego promienia, a 
następnie odzyskała biegunowość z powodu efektów katalitycznych 
bolesnego ograniczenia kompleksu fizycznego. 

Istota ta nie miała wojowniczej natury, a podczas konfliktu nadal 
wibrowała zielonym promieniem, pracując z energiami niebieskiego 
promienia. Istota znana jako nauczyciel Franklina również bardzo dobrze 
działała w tym okresie jako aktywator niebieskiego promienia, nie tylko dla 
swojego partnera, ale także w bardziej uniwersalnej ekspresji. Istota ta 
nieustannie polaryzowała się w pozytywny sposób w uniwersalnym sensie, 
podczas, gdy w mniej uniwersalnym sensie rozwijała wzór tego, co można 
nazwać karmą; ta karma ma związek ze zniekształceniami nieharmonijnej 
relacji z partnerem/nauczycielem. 

35.2 P Y T A J Ą C Y  Dwie rzeczy, które chciałbym wyjaśnić. Czy zatem nauczycielem 
Franklina była jego żona? Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

35.3 P Y T A J Ą C Y  Po drugie, czy Franklin sam nałożył ograniczenie na swoje 
fizyczne ciało? 

R A  Jestem Ra. To jest częściowo poprawne. Podstawowe wytyczne 
dotyczące lekcji i celów inkarnacji zostały dokładnie określone przed 
wcieleniem przez całość kompleksu umysłu/ciała/ducha. Gdyby ten znany 
jako Franklin unikał nadmiernego czerpania przyjemności lub 
przywiązania do współzawodnictwa, która może być postrzegana jako 
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nieodłączna część procesów tego zawodu, podmiot ten nie miałby 
ograniczeń. 

Jednakże chęć służenia i rozwoju była silna w tym programie, a kiedy 
możliwości zaczęły zanikać z powodu tych zniekształceń w kierunku 
zamiłowania do władzy, uaktywnił się czynnik ograniczający istotę. 

35.4 P Y T A J Ą C Y  Chciałbym teraz prosić o tego samego rodzaju informacje w 
odniesieniu do Adolfa Hitlera. Podałeś już trochę tego. Nie jest konieczne 
ponowne opisywanie tego, co już podałeś, ale gdybyś mógł uzupełnić te 
informacje to byłoby to pomocne. 

R A  Jestem Ra. Mówiąc o tym, którego nazywasz Adolfem, mamy pewne 
trudności ze względu na intensywną ilość zamieszania obecnego we 
wzorcach życia tej istoty, jak również wielkie zamieszanie, które wita każdą 
dyskusję o tej istocie. 

Tutaj widzimy przykład osoby, która próbując aktywować najwyższe 
promienie energii bez klucza zielonego promienia, uwsteczniła się tak 
bardzo, aż do punktu polaryzacji w kierunku pozytywnym lub 
negatywnym. Ta istota była w zasadzie negatywna. Jednakże jej zamęt był 
tak duży, że osobowość rozpadła się, pozostawiając kompleks 
umysłu/ciała/ducha nie do zebrania i wymagała uzdrowienia. 

Istota ta postępowała zgodnie ze schematem negatywnej polaryzacji, która 
sugeruje elitę i zniewolonych, co jest postrzegane przez jednostkę jako 
pomocne dla struktury społecznej. Jednakże, dryfując od świadomej 
polaryzacji do tego, co możesz nazwać światem zmierzchu, gdzie sen zajął 
miejsce wydarzeń w waszym kontinuum przestrzeni/czasu, ta istota nie 
zdołała służyć Stwórcy w możliwym do zbioru stopniu na ścieżce służby 
samemu sobie. W ten sposób widzimy tak zwane szaleństwo, które często 
może pojawić się, gdy istota próbuje spolaryzować się szybciej, niż może 
zostać zintegrowane doświadczenie. 

Doradzaliśmy i sugerowaliśmy ostrożność i cierpliwość w poprzednich 
komunikatach i robimy to ponownie, używając tej istoty jako przykładu 
zbyt pośpiesznego otwarcia polaryzacji bez należytej uwagi na 
zsyntetyzowany i zintegrowany kompleks umysłu/ciała/ducha. Poznać 
siebie, to mieć fundament na twardym gruncie. 

35.5 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Uważam to za ważny przykład. Zastanawiałem się, czy 
któryś z tych, którzy byli wówczas podporządkowani Adolfowi, był w stanie 
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się spolaryzować, aby być możliwym do zbioru na negatywnej ścieżce? 

R A  Jestem Ra. Możemy mówić tylko o dwóch istotach, które mogą być 
zebrane w negatywnym sensie, podczas gdy inne wciąż są w fizycznej 
inkarnacji: ten znany wam jako Hermann; drugi znany jako, jak wolał być 
nazywanym, Himmler. 

35.6 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Wcześniej omawialiśmy Abrahama Lincolna jako 
raczej wyjątkowy przypadek.1 Czy możesz nam powiedzieć, jaka była 
orientacja i dlaczego istota czwartej gęstości używała ciała Abrahama i kiedy 
miało to miejsce w odniesieniu do wydarzeń, które miały miejsce w naszym 
społeczeństwie w tamtym czasie? 

R A  Jestem Ra. To jest możliwe. 

35.7 P Y T A J Ą C Y  Czy wg twoich szacunków byłoby przydatne, gdyby czytelnik 
wiedział o tym? 

R A  Jestem Ra. Musisz kształtować swoje pytania zgodnie ze swoim 
rozeznaniem. 

35.8 P Y T A J Ą C Y  Cóż, w takim razie chciałbym poznać motywację takiego 
wykorzystania ciała Abrahama Lincolna w tamtym czasie? 

R A  Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne zapytanie w tej sesji, ponieważ 
instrument ma dość niskie energie życiowe. 

Ten znany jako Abraham miał pod wieloma względami ogromne trudności 
i z powodu bólu fizycznego, psychicznego i duchowego był zmęczony 
życiem, ale nie był nastawiony na samozniszczenie. W waszych czasach, 
1853 roku, istota z czwartej gęstości skontaktowała się z tą istotą we śnie. 
Ta istota zajmowała się bitwą pomiędzy siłami światła i siłami ciemności, 
które toczyły się w czwartej gęstości przez wiele waszych lat. 

Ta istota przyjęła zaszczyt/obowiązek dopełnienia wzorców karmicznych 
tego znanego jako Abraham, a ten znany jako Abraham odkrył, że ta istota 
będzie próbowała robić rzeczy, które ten znany jako Abraham chciał zrobić, 
ale czuł, że nie może. W ten sposób dokonano zamiany. 

Istota, Abraham, została zabrana na płaszczyznę zawieszenia, aż do 
wygaśnięcia jej fizycznego pojazdu, podobnie jakbyśmy my z Ra 
zaaranżowali z tym instrumentem pozostanie w pojeździe, wyjście ze stanu 
                                                             

1  Wcześniej omówione w 26.15-17. 
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transu i działanie jako ten instrument. pozostawiając kompleks umysłu i 
ducha tego instrumentu w stanie zawieszenia. 

Energie planetarne w tym czasie znajdowały się w tym, co wydawało się tej 
istocie, jako punkt krytyczny, ponieważ to, co znacie jako wolność, zyskało 
akceptację jako możliwość pośród wielu ludów. Ta istota widziała pracę 
wykonaną przez tych, którzy zapoczątkowali demokratyczną koncepcję 
wolności, jak ją nazywasz, zagrożoną ograniczeniem lub unieważnieniem 
przez wzrastającą wiarę i stosowanie zasady zniewolenia istot. Jest to 
negatywna koncepcja o dość poważnej naturze w waszej gęstości. Dlatego 
istota ta weszła w to, co uważała za walkę o światło, o uleczenie rozerwania 
w koncepcji wolności. 

Ta istota nie zyskała ani nie straciła karmy przez te czynności z powodu jej 
odcięcia się od jakiegokolwiek wyniku. Jej postawa przez cały czas była 
nastawieniem służenia innym, a szczególnie uciskanym lub zniewolonym. 
Biegunowość jednostki została nieco, ale niezbyt poważnie, osłabiona przez 
skumulowane uczucia i myślokształty, które powstały z powodu dużej 
liczby istot opuszczających plan fizyczny w wyniku traumy bitwy. 

Czy możemy zapytać, czy są to informacje, o które prosiłeś, lub czy 
możemy dostarczyć dodatkowe informacje? 

35.9 P Y T A J Ą C Y  Jeśli będą jeszcze jakieś pytania, zadam je w następnym okresie, 
który powinien nastąpić za około cztery dni. Nie chcę przemęczać 
instrumentu. Zapytam tylko, czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument 
czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt? 

R A  Jestem Ra. Wszystko jest w porządku. Zostawiam was, moi przyjaciele, 
w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Dlatego idźcie dalej, 
radując się mocą i pokojem Jednego Stwórcy. Adonai. 
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36.0 R A  Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle Jednego Nieskończonego 
Stwórcy. Komunikujemy się teraz. 

36.1 P Y T A J Ą C Y  W poprzednich przekazach mówiłeś o całości kompleksu 
umysłu/ciała/ducha. Czy mógłbyś podać nam definicję całości kompleksu 
umysłu/ciała/ducha? 

R A  Jestem Ra. Istnieje wymiar, w którym czas nie ma wpływu. W tym 
wymiarze umysłu/ciała/ducha, w jego wiecznym tańcu teraźniejszości, 
może być widziany w całości, i zanim kompleks umysłu/ciała/ducha, który 
następnie stanie się częścią kompleksu pamięci społecznej, zostaje 
dobrowolnie wchłaniany w całość Jednego Stwórcy, istota poznaje siebie w 
całości. 

Ta całość kompleksu umysłu/ciała/ducha funkcjonuje jako, powiedzmy, 
źródło tego, co być może nazwalibyście wyższą jaźnią. Wyższe Ja z kolei jest 
zasobem do badania destylacji doświadczeń trzeciej gęstości i 
programowania dalszych doświadczeń. To jest także prawdziwe dla gęstości 
czwartej, piątej i szóstej, gdy całość kompleksu umysłu/ciała/ducha 
wchodzi do świadomości w trakcie siódmej gęstości. 

36.2 P Y T A J Ą C Y  Czy zatem całość kompleksu umysłu/ciała/ducha byłaby 
odpowiedzialna za programowanie zmian w katalizatorze podczas, 
powiedzmy, doświadczenia kompleksu umysłu/ciała/ducha trzeciej 
gęstości, tak aby właściwy katalizator był dodany, powiedzmy, gdy warunki 
tego kompleksu zmieniły się podczas doświadczenia trzeciej gęstości? Czy 
to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. To jest niepoprawne. Wyższa jaźń, jak ją nazywasz - to znaczy 
ta jaźń, która istnieje z pełnym zrozumieniem nagromadzenia doświadczeń 
istoty - pomaga istocie w osiągnięciu uzdrowienia doświadczeń, których nie 
nauczyła się właściwie i pomaga, jak wskazałeś, w dalszym programowaniu 
doświadczeń życiowych, jak można to nazwać. 

Całość kompleksu umysłu/ciała/ducha jest tym, co może być przywołane 
przez aspekt wyższego ja, tak jak kompleks umysłu/ciała/ducha wzywa 
wyższe ja. W jednym przypadku masz ustrukturyzowaną sytuację w obrębie 
kontinuum przestrzeni/czasu, w której wyższe ja ma dostęp do całości 
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doświadczeń, które zostały zebrane przez istotę i bardzo mocne zrozumienie 
lekcji do nauczenia się w tej gęstości. 

Całość kompleksu umysłu/ciała/ducha jest jak ruchome piaski i jest po 
części zbiorem równoległych rozwojów tej samej istoty. Informacje te są 
udostępniane aspektowi wyższego ja. Aspekt ten może następnie 
wykorzystać te prognozowane wiry prawdopodobieństwa/możliwości, aby 
lepiej pomóc w tym, co nazwalibyście programowaniem przyszłego życia. 

36.3 P Y T A J Ą C Y  Z Materiału Setha mamy stwierdzenie: Seth mówi, że każda 
istota tutaj na Ziemi jest jednym aspektem lub częścią wyższego ja lub 
nadduszy, która ma wiele aspektów lub części w wielu wymiarach, z których 
wszystkie uczą się lekcji, które umożliwiają wyższemu ja postęp w 
zrównoważony sposób. Czy mam z tego rozumieć, czy to prawda, że jest, 
powiedzmy, prawdopodobnie wiele doświadczeń podobnych do tego, 
którego doświadczamy tutaj w trzeciej gęstości, którymi rządzi jedno 
wyższe ja? Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Poprawność tego stwierdzenia jest zmienna. Im bardziej 
istota staje się zrównoważona, tym mniej wirów 
możliwości/prawdopodobieństwa może wymagać zbadania w 
równoległych doświadczeniach. 

36.4 P Y T A J Ą C Y  Czy rozumiem z tego, że wyższe ja lub naddusza może rozpaść 
się na wiele jednostek, jeśli wymagane jest takie doświadczenie, co 
nazwalibyśmy, jednoczesne doświadczanie różnych typów katalizatora, a 
następnie nadzorować te doświadczenia? 

R A  Jestem Ra. Jest to stwierdzenie, o którym nie możemy powiedzieć, że 
jest poprawne lub niepoprawne z powodu niejasności tego, co nazywacie 
czasem. Prawdziwa symultaniczność jest dostępna tylko wtedy, gdy widać, 
że wszystko dzieje się na raz. To przyćmiewa koncepcję, o której mówisz. 
Koncepcja jednoczesnych doświadczeń różnych części istoty o różnych 
naturach nie jest dokładna z powodu waszego zrozumienia, że oznaczałoby 
to, że działo się to z prawdziwą jednoczesnością. Tak nie jest. 

Dzieje się to od wszechświata do wszechświata, a istnienie równoległe może 
być następnie zaprogramowane przez wyższą jaźń, biorąc pod uwagę 
informacje dostępne z całości kompleksu umysłu/ciała/ducha, dotyczące 
wirów prawdopodobieństwa/możliwości w dowolnym punkcie 
krytycznym. 
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36.5 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś proszę podać przykład istoty, być może z naszej 
historycznej przeszłości, być może dowolnej istoty, którą możesz wybrać, 
jeśli nie chcesz jej nazwać i podać przykład, w jaki sposób ten typ 
programowania przez wyższe ja przyniósłby naukę poprzez równoległe 
doświadczenia? 

R A  Jestem Ra. Być może najprostszym przykładem tej pozornej 
jednoczesności istnienia dwóch jaźni, które w rzeczywistości są jednym ja 
w tym samym czasie/przestrzeni, jest to: naddusza, jak to nazywasz, lub 
wyższe ja, wydaje się istnieć jednocześnie z kompleksem 
umysłu/ciała/ducha, któremu pomaga. W rzeczywistości nie jest to 
równoczesne, ponieważ wyższe ja przenosi się do kompleksu 
umysłu/ciała/ducha, zależnie od potrzeb, z pozycji w rozwoju istoty, która 
byłaby rozważana w przyszłości tej istoty. 

36.6 P Y T A J Ą C Y  Wtedy wyższa jaźń działa z przyszłości, tak jak rozumiemy rzeczy. 
Innymi słowy, moje wyższe ja działałoby z tego, co uważam za swoją 
przyszłość? Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Z punktu widzenia waszej przestrzeni/czasu jest to poprawne. 

36.7 P Y T A J Ą C Y  W takim przypadku moje wyższe ja miałoby, powiedzmy, bardzo 
dużą przewagę, wiedząc dokładnie, co jest potrzebne, ponieważ 
wiedziałoby, co... jeżeli dobrze rozumiem, co się wydarzy. Czy to jest 
poprawne? 

R A  Jestem Ra. Jest to niepoprawne, ponieważ oznaczałoby to uchylenie 
wolnej woli. Aspekt wyższego ja jest świadomy lekcji wyniesionych z szóstej 
gęstości. Stopień postępu jest dość dobrze zrozumiany. Wybory, których 
należy dokonać, aby osiągnąć wyższą jaźń taką jaką jest, dotyczą samego 
kompleksu umysłu/ciała/ducha. 

Zatem wyższa jaźń jest jak mapa, na której znane jest miejsce docelowe; 
drogi są bardzo dobrze znane, są one projektowane przez inteligentną 
nieskończoność działającą dzięki inteligentnej energii. Jednakże aspekt 
wyższego ja może programować tylko lekcje i pewne predysponujące 
ograniczenia, jeśli sobie tego życzy. Reszta to całkowicie wolny wybór 
każdej istoty. Istnieje idealna równowaga między znanym i nieznanym. 

36.8 P Y T A J Ą C Y  Przykro mi, że mam tyle problemów z tymi pojęciami, ale jestem 
pewien, że są one dość trudne do przetłumaczenia na nasze rozumienie i 
język, a niektóre z moich pytań mogą być dość śmieszne. Ale czy to wyższe 
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ja ma pojazd fizyczny, czy też jakiś typ pojazdu, taki jak nasz pojazd 
fizyczny? Czy ma kompleks cielesny? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. Wyższa jaźń jest na pewnym poziomie 
zaawansowania w szóstej gęstości, będąc na drodze do siódmej. Długo po 
wejściu w siódmą, kompleks umysłu/ciała/ducha staje się tak całkowicie 
kompleksem umysłu/ciała/ducha, że zaczyna gromadzić duchową masę i 
zbliżać się do gęstości oktawy. W ten sposób patrzenie wstecz jest 
zakończone w tym momencie. 

36.9 P Y T A J Ą C Y  Czy wyższa jaźń każdej istoty ma naturę szóstej gęstości? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. Jest to zaszczyt/obowiązek jaźni wobec siebie, gdy 
zbliża się do siódmej gęstości. 

36.10 P Y T A J Ą C Y  Cóż, pozwól mi być pewnym, że to rozumiem. Mówiliśmy o 
pewnych konkretnych osobach. Na przykład mówiliśmy o George'u 
Pattonie w poprzedniej komunikacji. Zatem jego wyższe ja w czasie jego 
inkarnacji tutaj jako George Patton, około czterdzieści lat temu, jego 
wyższe ja było w tym czasie w szóstej gęstości? Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. Chcemy zauważyć, że każda istota ma kilka istot, 
które może wzywać do wewnętrznego wsparcia. Każda z nich może być 
uznana przez istotę za całość kompleksu umysłu/ciała/ducha. Jednak tak 
nie jest. 

Całość kompleksu umysłu/ciała/ducha jest mglistym zbiorem wszystkiego, 
co może się zdarzyć, utrzymywanym w zrozumieniu - samo wyższe ja jest 
projekcją lub manifestacją całości kompleksu umysłu/ciała/ducha - które 
następnie może komunikować się z umysłem/ciałem/duchem podczas 
bezcielesnej części cyklu odrodzenia lub podczas inkarnacji może 
komunikować się, jeśli zostaną otwarte właściwe ścieżki lub kanały 
prowadzące przez korzenie umysłu. 

36.11 P Y T A J Ą C Y  Te kanały mogą być otwierane przez medytację i zakładam, że 
pomogłaby w tym intensywna polaryzacja. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. To jest częściowo poprawne. Intensywna polaryzacja 
niekoniecznie rozwija w kompleksie umysłu/ciała/ducha wolę lub potrzebę 
kontaktu z nadduszą. Każda ścieżka doświadczenia życiowego jest 
wyjątkowa. Jednak biorąc pod uwagę polaryzację, wola jest znacznie 
bardziej wzmocniona i na odwrót. 
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36.12 P Y T A J Ą C Y  Pozwól, że wezmę jako przykład tego, który nazywał się 
Himmler. Wychodzimy z tego, że jego wyższa jaźń miała szóstą gęstość i 
stwierdzono, że Himmler wybrał ścieżkę negatywną. Czy jego wyższa jaźń 
zamieszkałaby wtedy w sytuacji negatywnej szóstej gęstości? Czy mógłbyś 
rozwinąć tę koncepcję? 

R A  Jestem Ra. Nie ma [negatywnych]1 istot, które osiągnęły manifestację 
nadduszy, która jest zaszczytem/obowiązkiem całości kompleksu 
umysłu/ciała/ducha późnej szóstej gęstości, jak byście to określili w swoich 
pomiarach czasu. Te negatywnie zorientowane kompleksy 
umysłu/ciała/ducha mają trudności, które, według naszej wiedzy, nigdy nie 
zostały przezwyciężone, ponieważ po ukończeniu piątej gęstości mądrość 
jest dostępna, ale musi być połączona z taką samą ilością miłości. Ta 
miłość/światło jest bardzo, bardzo trudna do osiągnięcia w jedności podczas 
podążania ścieżką negatywną i podczas wczesnej części szóstej gęstości 
kompleksy społeczne o orientacji negatywnej zdecydują się uwolnić 
potencjał i przeskoczyć do pozytywu szóstej gęstości. 

Dlatego naddusza, która udostępnia swoje zrozumienie wszystkim, którzy 
są gotowi na taką pomoc, jest skierowana ku pozytywowi. Jednakże wolna 
wola jednostki jest najważniejsza, a wszelkie wskazówki udzielane przez 
wyższe ja mogą być postrzegane w pozytywnej lub negatywnej 
biegunowości, w zależności od wyboru kompleksu umysłu/ciała/ducha. 

36.13 P Y T A J Ą C Y  Posługując się przykładem Himmlera, czy jego wyższe ja w czasie 
jego inkarnacji w latach czterdziestych XX wieku było pozytywnie 
zorientowanym Wyższym Ja w szóstej gęstości? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

36.14 P Y T A J Ą C Y  Czy Himmler był w jakikolwiek sposób w kontakcie ze swoim 
wyższym ja w tamtym czasie, kiedy był inkarnowany w latach 
czterdziestych XX wieku? 

R A  Jestem Ra. Przypominamy, że negatywną ścieżką jest ścieżka 
oddzielenia. Jaka jest pierwsza separacja? Jaźni od siebie samej. 

Ten znany jako Himmler nie zdecydował się wykorzystać swoich zdolności 
woli i polaryzacji, by szukać wskazówek z jakiegokolwiek źródła, poza 

                                                             
1 „Negatywu” nie słychać na nagraniu, ale kontekst wskazuje, że Ra miał na myśli 

właśnie to. 
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świadomymi popędami, wybranymi przez siebie w doświadczeniu 
życiowym i karmionymi wcześniejszymi uprzedzeniami powstałymi w 
innych doświadczeniach życiowych. 

36.15 P Y T A J Ą C Y  Powiedzmy zatem, że kiedy Himmler, na przykład, osiągnie 
negatywną szóstą gęstość na początku negatywnej szóstej gęstości, czy w 
tym czasie istota zdałaby sobie sprawę, że jego Wyższe Ja jest zorientowane 
pozytywnie w szóstej gęstości i z tego powodu przeskakuje z orientacji 
negatywnej do pozytywnej? 

R A  Jestem Ra. To jest niepoprawne. Negatywna istota szóstej gęstości jest 
niezwykle mądra. Obserwuje duchową entropię występującą z powodu 
braku umiejętności wyrażenia jedności szóstej gęstości. Tak więc, kochając 
Stwórcę i uświadamiając sobie w pewnym momencie, że Stwórca to nie 
tylko jaźń, ale także inna jaźń jako jaźń, ta istota świadomie wybiera 
natychmiastową reorientację energii, aby mogła kontynuować swoją 
ewolucję. 

36.16 P Y T A J Ą C Y  Wtedy istota szóstej gęstości, która osiągnęła ten punkt w 
pozytywnej orientacji, może zdecydować się zostać tym, co nazywamy 
wędrowcem, i cofnąć się. Zastanawiam się, czy zdarza się to kiedykolwiek z 
negatywnie zorientowaną istotą szóstej gęstości? Czy wracają jako 
wędrowcy? 

R A  Jestem Ra. Kiedy negatywnie spolaryzowana istota osiągnie pewien 
punkt w gęstości mądrości, staje się niezwykle nieprawdopodobne, aby 
zdecydowała się zaryzykować zapomnienie, ponieważ ta polaryzacja nie jest 
bezinteresowna, ale samolubna i z mądrością zdaje sobie sprawę z 
niebezpieczeństwa takiej „wędrówki”. Czasami negatywna istota szóstej 
gęstości staje się wędrowcem, usiłując kontynuować polaryzację w kierunku 
negatywu. To jest niezwykle rzadkie. 

36.17 P Y T A J Ą C Y  Zatem jaka jest motywacja... och, pozwól mi najpierw dokończyć 
to pytanie. 

Jaki jest motyw - jaki mechanizm chciałaby uzyskać ta niezwykła istota 
szóstej gęstości, aby polaryzować się bardziej negatywnie poprzez 
wędrówkę? 

R A  Jestem Ra. Wędrowiec może znacznie przyspieszyć gęstość, z której 
pochodzi, w swoim postępie w ewolucji. Wynika to z intensywnych 
doświadczeń życiowych i możliwości trzeciej gęstości. W ten sposób 
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pozytywnie zorientowany wędrowiec postanawia zaryzykować 
niebezpieczeństwo zapomnienia, aby służyć innym poprzez 
promieniowanie miłością do innych. Jeśli zapominanie zostanie 
przeniknięte, ilość katalizatora w trzeciej gęstości spolaryzuje wędrowca ze 
znacznie większą skutecznością niż można się spodziewać w wyższych i 
bardziej harmonijnych gęstościach. 

Podobnie, negatywnie zorientowany wędrowiec ośmiela się zaryzykować 
zapomnienie, aby przyspieszyć swój postęp w ewolucji we własnej gęstości, 
służąc sobie w trzeciej gęstości, oferując innym jaźniom możliwość 
usłyszenia informacji związanych z negatywną polaryzacją. 

36.18 P Y T A J Ą C Y  Czy są jakieś przykłady wędrowców z negatywną polaryzacją 
szóstej gęstości w naszej historycznej przeszłości? 

R A  Jestem Ra. Ta informacja może być szkodliwa. Wstrzymujemy ją. 
Spróbuj spojrzeć na istoty wokół ciebie jako część Stwórcy. Nie możemy 
dalej wyjaśniać. 

36.19 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Zastanawiałem się, czy kwalifikacja do kontaktu z Ra 
może obejmować – [kontakt] w rodzaju tego, jaki wykonujemy teraz - może 
obejmować penetrację procesu zapominania? Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. To jest całkiem poprawne. 

36.20 P Y T A J Ą C Y  W przeciwnym razie Prawo Pomieszania zabrania tego? Czy to 
jest poprawne? 

R A  Zgadza się. 

36.21 P Y T A J Ą C Y  Zastanawiałem się też, czy trzy to minimalna liczba potrzebna do 
tego rodzaju pracy? Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Dla ochrony tego instrumentu jest to konieczne jako 
minimalne zgrupowanie, a także jako najbardziej efektywna liczba ze 
względu na wyjątkową harmonię w tej grupie. W innych grupach liczba 
mogłaby być większa, ale podczas tego kontaktu zauważyliśmy, że 
najbardziej efektywne wsparcie jest udzielane przez indywidualne 
umysły/ciała/duchy obecne w tym czasie. 

36.22 P Y T A J Ą C Y  Nie jestem pewny co do kwestii w odniesieniu do wyższej jaźni. 
Zakładam, że każdy z nas ma oddzielne lub różne wyższe ja na poziomie 
pozytywnej szóstej gęstości. Czy to jest poprawne? Każdy z nas w pokoju, 
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czyli tutaj, nasza trójka? 

R A  Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne pytanie podczas tej pracy. 
Postaramy się uchwycić intencję zapytania, tak jak je rozumiemy. Zapytaj 
o ewentualne dodatkowe informacje. 

Po pierwsze, prawdą jest, że każdy w tym miejscu zamieszkania ma jedną 
nadduszę, jak można to nazwać. Jednakże ze względu na powtarzające się 
harmonijne interakcje tej triady istot, poza wyższymi jaźniami trzech bytów 
można zauważyć dalszą harmonijną interakcję; to znaczy, każdy kompleks 
pamięci społecznej ma nadduszę typu, który jest trudny do opisania 
słowami. W tej grupie są dwa takie kompleksy pamięci społecznej, które w 
tym czasie łączą swoje wysiłki z waszymi wyższymi jaźniami. 

36.23 P Y T A J Ą C Y  Czasami jest nam bardzo trudno uzyskać choćby niewielki 
procent zrozumienia niektórych z tych pojęć z powodu naszych ograniczeń 
świadomości. Myślę, że dzisiejsza medytacja nad tym przekazem pomoże 
nam w formułowaniu pytań dotyczących tych pojęć. 

R A  Jestem Ra. Czy możemy prosić o jakieś krótkie pytania, zanim opuścimy 
ten instrument? 

36.24 P Y T A J Ą C Y  Zadam tylko jedno krótkie, na które możesz nie być w stanie 
odpowiedzieć przed końcem...  

To krótkie pytanie brzmi: czy możesz mi powiedzieć, jaki procent 
dzisiejszych wędrowców na Ziemi odniósł sukces w penetracji bloku 
pamięci i uświadomieniu sobie, kim są, no i wreszcie, czy jest coś, co 
możemy zrobić, by instrument czuł się bardziej komfortowo lub by 
poprawić kontakt? 

R A  Jestem Ra. Możemy w przybliżeniu oszacować odsetek osób 
inteligentnie wnikających w swój status. To jest od ośmiu i pół do 
dziewięciu i trzech czwartych procent. Istnieje większa grupa procentowa 
tych, którzy mają dość dobrze zdefiniowaną, powiedzmy, symptomologię 
wskazującą im, że nie należą do tego, powiedzmy, szaleństwa. To nieco 
ponad pięćdziesiąt procent pozostałej części. Prawie jedna trzecia 
pozostałych jest świadoma, że coś w nich jest inne. 

Widzisz więc, że jest wiele stopni przebudzenia do wiedzy o byciu 
wędrowcem. Możemy dodać, że to właśnie w środkowej i pierwszej z tych 
grup informacje te będą miały, powiedzmy, sens. 
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Ten instrument czuje się dobrze. Miejsce spoczynku ma nieco szkodliwy 
wpływ na wygodę po grzbietowej stronie fizycznego pojazdu tego 
instrumentu. Wspomnieliśmy o tym wcześniej. 

Jesteście sumienni. Zostawiamy was teraz, przyjaciele. 

Jestem Ra. Zostawiam was w miłości i w świetle Nieskończonego Stwórcy. 
Idźcie więc dalej, radując się mocą i pokojem Jednego Stwórcy. Adonai. 



 

SESJA 37. 
12 MARCA 1981  

37.0 R A  Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego 
Nieskończonego Stwórcy. Komunikuję się teraz. 

37.1 P Y T A J Ą C Y  Czy Ra zna rezultat naszych dzisiejszych starań o wydanie 
pierwszej książki, którą zrobiliśmy? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

37.2 P Y T A J Ą C Y  Nie wiem, czy możesz skomentować trudność, jaką będziemy 
mieli w udostępnieniu Prawa Jedności tym, którzy będą go potrzebować i 
będą go chcieli. Nie jest to coś, co jest łatwe do rozpowszechnienia wśród 
tych, którzy chcą tego w tej chwili. Jestem pewien, że jest wielu, zwłaszcza 
wędrowców, którzy chcą tych informacji, ale obawiam się, że będziemy 
musieli zrobić coś innego, aby móc dotrzeć do nich w postaci dodatkowego 
materiału. 

Czy możesz to skomentować? 

R A  Jestem Ra. Tak mogę. 

37.3 P Y T A J Ą C Y  Czy skomentujesz to? 

R A  Jestem Ra. Tak zrobimy. 

Po pierwsze, wybór tej grupy do wykonania trochę pracy w służbie innym 
miał charakter intensywny. Każdy z obecnych poświęcił wiele bez 
namacalnego rezultatu. Każdy może zbadać swoje serce w poszukiwaniu 
rodzaju ofiary, wiedząc, że ofiary materialne są najmniej ważne; intensywne 
zaangażowanie w połączenie się w harmonijną grupę jest szczytem 
poświęcenia.  

W takiej sytuacji znaleźliśmy waszą wibrację. Obserwowaliśmy wasze 
wibracje. To nie zdarza się często. Nie chcemy nadymać dumy, ale nie 
będziemy targować się z okolicznościami koniecznymi dla naszego 
szczególnego kontaktu.1 W ten sposób otrzymaliście a my chętnie 
podejmujemy się zaszczytu/obowiązku dalszego przekazywania idei, które 

                                                             
1 W tym kontekście targować się można zdefiniować jako „negocjować lub targować 

się, szczególnie w zakresie warunków umowy”. 
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w miarę naszych możliwości są precyzyjne w swej naturze i ugruntowane w 
dążeniu do zjednoczenia wielu z tych rzeczy, które was dotyczą. 

Po drugie, sposób, w jaki korzystacie z tych transmisji, jest zależny 
całkowicie od waszego uznania. Sugerujemy przepływ naturalnych 
intuicyjnych zmysłów i minimum zniekształcenia w kierunku troski. Jak 
powiedzieliśmy, cieszymy się, że możemy pomóc w ewolucji choćby 
jednego z waszych ludzi. Wszelkie wysiłki, jakie podejmiecie, nie mogą nas 
zawieść, ponieważ ta liczba już dawno przekracza jeden. 

37.4 P Y T A J Ą C Y  Bardzo wahałem się, czy zadawać pewne pytania z obawy, że 
zostałyby one uznane, w moim rozumieniu, za kwestie nieistotne lub zbyt 
szczegółowe, a tym samym ograniczyć nasz kontakt z Wami. W celu 
rozpowszechnienia niektórych informacji, które uważam za niezwykle 
ważne - to znaczy informacji nieprzemijających, związanych z ewolucją 
umysłu, ciała i ducha - wydaje się to prawie konieczne w naszym 
społeczeństwie, aby uwzględnić informacje o niewielkiej wartości, po 
prostu dlatego, że tak właśnie nasze... nasze społeczeństwo działa i jak 
system dystrybucji ocenia to, co jest oferowane do dystrybucji. 

Czy mógłbyś przekazać wiadomość - Czy... czy skomentujesz ten problem, 
który mam? 

R A  Jestem Ra. Komentujemy to w następujący sposób: Jest całkiem słuszne, 
że poziom i czystość tego kontaktu zależy od poziomu i czystości 
poszukiwanych informacji. W związku z tym ciągłe prośby o konkretne 
informacje z tego konkretnego źródła są szkodliwe dla istoty twojego celu. 

Co więcej, kiedy przeskanowaliśmy twój umysł, aby uchwycić twoją 
sytuację w odniesieniu do maszynopisu niektórych naszych słów, 
stwierdziliśmy, że byłeś krytykowany za rodzaj konstrukcji języka używanej 
do przekazywania danych. Ze względu na naszą orientację w zakresie 
danych, nawet najbardziej szczegółowa odpowiedź na pytanie byłaby 
sformułowana przez naszą grupę w taki sposób, aby zmaksymalizować 
dokładność niuansów odpowiedzi. To ogranicza to, czego pragnie twój 
krytyk, w postaci prostej, klarownej prozy. 

Nie możemy powiedzieć nic ponad to. To są nasze obserwacje waszej 
sytuacji. To, co chcesz zrobić, jest całkowicie Twoją decyzją, a my 
pozostajemy do Twojej dyspozycji, niezależnie od tego, w jaki sposób, nie 
naruszając Drogi Pomieszania. 
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37.5 P Y T A J Ą C Y  Postaramy się obejść te problemy w rozpowszechnianiu Prawa 
Jedności. Będzie to wymagało starannej pracy, ale tak zrobimy. Osobiście 
nie zaprzestanę, będąc jeszcze wcielonym, próbować to rozpowszechniać. 
Uważam, że konieczne będzie napisanie książki, najprawdopodobniej o 
UFO, ponieważ z tym zjawiskiem powiązane jest Prawo Jedności. Jest to 
związane ze wszystkimi zjawiskami, ale to jest... wydaje się być 
najłatwiejszym sposobem rozpowszechniania. 

Moim pierwszym planem jest, używając UFO w sensie reklamy, tak jak 
rozumiała ją Konfederacja, jako wstępu do wyjaśnienia procesu ewolucji, 
który zachodził na tej planecie i jak reszta... albo Konfederacja była 
zaangażowana w bardziej zrozumiały sposób, powiedziałbym, dla ludności, 
która będzie ją czytać, używając materiału Ra w niezniekształconej formie, 
tak jak zostało to zapisane tutaj w różnych miejscach w książce, aby 
wzmocnić i wyjaśnić to, co mówimy w książce. To jedyny sposób, jaki 
widzę w tej chwili, aby stworzyć wystarczające rozpowszechnienie wśród 
ludzi, którzy chcieliby mieć Prawo Jedności, aby mogli je zdobyć. 
Mógłbym po prostu wydrukować materiał, który mamy z magnetofonu i 
opublikować go, ale nie bylibyśmy w stanie go dobrze rozpowszechnić z 
powodu problemów z dystrybucją. 

Czy możesz skomentować mój drugi pomysł zrobienia ogólnej książki o 
UFO, zawierającej materiał z Prawa Jedności? 

R A  Jestem Ra. Skomentujemy. Mamy nadzieję, że Twoje plany Ra się 
urzeczywistnią. To kosmiczny żart. Prosiliście o taki przykład humoru i 
uważamy, że jest to raczej odpowiedni węzeł, w który można go wstawić. 
Kontynuujcie swoje intencje zgodnie z waszymi naturami i możliwościami. 
Co więcej można zrobić, przyjaciele? 

37.6 P Y T A J Ą C Y  W takim przypadku przejdziemy do pytań, które tu mamy, 
kontynuując ostatnią sesję. 

Powiedziałeś, że każda istota trzeciej gęstości ma wyższą jaźń w szóstej 
gęstości, która w razie potrzeby przemieszcza się do kompleksu 
umysłu/ciała/ducha tej istoty. Czy ta wyższa jaźń również ewoluuje we 
wzroście poprzez gęstości, począwszy od pierwszej gęstości, i czy każda 
wyższa jaźń ma odpowiednią wyższą jaźń, zaawansowaną w gęstościach 
poza nią? 

R A  Jestem Ra. Naszym celem jest uproszczenie tej koncepcji. Wyższa jaźń 
jest manifestacją daną kompleksowi umysłu/ciała/ducha późnej szóstej 
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gęstości jako dar od jego przyszłej jaźni. Ostatnim działaniem środkowej, 
siódmej gęstości przed zwróceniem się w stronę całości Stwórcy i 
zdobyciem duchowej masy jest przekazanie tego zasobu jaźni szóstej 
gęstości, poruszającej się, w sposób jaki mierzycie czas, w strumieniu czasu. 

Ta jaźń, kompleks umysłu/ciała/ducha późnej szóstej gęstości, ma zatem 
zaszczyt/obowiązek korzystania zarówno z doświadczeń całego swojego 
żywego banku, lub pamięci, doświadczonych myśli i działań oraz 
wykorzystanie zasobów całości kompleksu umysłu/ciała/ducha 
pozostawionej po sobie jako rodzaj nieskończenie złożonego myślokształtu. 

W ten sposób możesz postrzegać swoje ja, swoje wyższe ja lub nadduszę 
oraz całość kompleksu umysłu/ciała/ducha jako trzy punkty w okręgu. 
Jedyna różnica jest w waszym kontinuum czasu/przestrzeni. Wszyscy są tą 
samą istotą. 

37.7 P Y T A J Ą C Y  Czy każda istota ma indywidualną całość kompleksu 
umysłu/ciała/ducha, czy też kilka istot współdzieli tę samą całość 
kompleksu umysłu/ciała/ducha? 

R A  Jestem Ra. Oba te stwierdzenia są poprawne, biorąc pod uwagę 
odpowiednie warunki czasu/przestrzeni. Każda istota ma swoją całość, a w 
punkcie, w którym byt planetarny staje się kompleksem pamięci społecznej, 
całość tego zjednoczenia istot ma również swoją nadduszę i całość 
kompleksu pamięci społecznej jako zasób. Jak zawsze, suma,2 duchowo 
mówiąc, jest większa niż suma jego części, tak więc naddusza kompleksu 
pamięci społecznej nie jest sumą naddusz jego bytów członkowskich, ale 
działa na drodze tego, co nazywaliśmy kwadratowaniem a co wy jak 
rozumiemy, wolicie nazywać dublowaniem. 

37.8 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Dziękuję również za wyjaśnienie matematyki. 
Przeszkadzało mi to. 

Czy mógłbyś zdefiniować duchową masę? 

R A  Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne pytanie tej sesji. 

Masa duchowa to ta, która zaczyna przyciągać wychodzące i trwające 
wibracyjne oscylacje bytu do, mówiąc w duchowym sensie, studni 
grawitacyjnej Wielkiego Centralnego Słońca, jądra lub Stwórcy 
nieskończonych wszechświatów. 

                                                             
2 Ra przypuszczalnie chciał tu powiedzieć „całość”. 
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37.9 P Y T A J Ą C Y  Ponieważ nie chcemy męczyć instrumentu, po prostu zapytam, 
czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument czuł się bardziej komfortowo 
lub by poprawić kontakt? 

R A  Jestem Ra. Wszystko jest w porządku. Zostawiamy was teraz w miłości 
i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Idźcie więc naprzód, radując 
się mocą i pokojem Jednego Nieskończonego Stwórcy. Adonai. 



 

SESJA 38. 
13 MARCA 1981  

38.0 R A  Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego 
Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz. 

38.1 P Y T A J Ą C Y  Czy powiesz nam, czy byłaby jakaś nadzieja lub cel w tym, żeby 
Jim lub ja zajął miejsce instrumentu na początku sesji i spróbować zastąpić 
instrument jako instrument, próbując samemu wykonać pracę w transie? 

R A  Jestem Ra. Informacje te znajdują się na granicy naruszenia wolnej woli. 
Przyjmijmy jednak, że pragniesz wyrazić zgodę na wypowiedź, powiedzmy, 
nieco poza granicami wyznaczonymi przez wytyczne Konfederacji. 

W tym węźle przestrzeni/czasu ani ten znany jako Don, ani ten znany jako 
Jim nie są dostępni do tego działania. Ten znany jako Don, poprzez, 
powiedzmy, ćwiczenie mechaniki kontaktu i służby innym za pomocą, jak 
to nazywacie, czanelingu, po pewnym czasie będzie w stanie wykonać tę 
pracę. Temu znanemu jako Jim trudno byłoby zostać kanałem tego typu 
bez wykonywania dalszych ćwiczeń także podczas dłuższego okresu czasu.  
Następnie musielibyśmy poeksperymentować z harmonią rozwiniętą przez 
te ćwiczenia. Jest to prawdziwe w obu przypadkach. 

38.2 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Cofając się dzisiaj trochę, chciałbym wiedzieć, czy 
przyczyna, dla której energia jądrowa została sprowadzona do tej gęstości 
około czterdzieści kilka lat temu, miała cokolwiek wspólnego z daniem 
istotom, które tu były, które spowodowały zniszczenie Maldeka, kolejnej 
szansy używania energii jądrowej w sposób pokojowy, a nie destrukcyjny? 
Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Jest to niepoprawne, ponieważ stawia wóz przed koniem, jak 
mówią wasi ludzie. Pragnienie tego typu informacji przyciągnęło te 
informacje do waszych ludzi. Nie zostały dane z powodu wpływów 
zewnętrznych; raczej tego pragnęli wasi ludzie. Od tego momentu twoje 
rozumowanie jest poprawne, ponieważ istoty pragnęły drugiej szansy, o 
której wspomniałeś. 

38.3 P Y T A J Ą C Y  Jaki był mechanizm zaspokajania zapotrzebowania na informacje 
dotyczące energetyki jądrowej? 

R A  Jestem Ra. Jak rozumiemy twoje zapytanie, mechanizmem było to, co 
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możesz nazwać inspiracją. 

38.4 P Y T A J Ą C Y  Czy ta inspiracja była – Czy istota mogłaby wpłynąć myślami na 
osobę pragnącą tej informacji? Czy to byłby mechanizm inspiracji? 

R A  Jestem Ra. Mechanizm inspiracji obejmuje niezwykłą zdolność chęci lub 
woli poznania lub otrzymywania w określonym obszarze, której towarzyszy 
zdolność otwierania się i ufania temu, co można nazwać intuicją. 

38.5 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś mi powiedzieć, jak każdy z promieni, od czerwieni 
do fioletu, wyglądałby w idealnie zrównoważonej, niezniekształconej 
istocie? 

R A  Jestem Ra. Nie możemy ci tego powiedzieć, ponieważ każda równowaga 
jest doskonała i każda wyjątkowa. Nie chcemy zaciemniać. 

Pozwólcie, że podamy przykład. W konkretnej istocie - użyjmy tego 
instrumentu - promienie mogą być postrzegane jako niezwykle równe, 
czerwony, pomarańczowy, żółty. Zielony promień jest niezwykle jasny. Jest 
to, powiedzmy, zrównoważone ciemniejszym indygo. Pomiędzy nimi 
znajduje się punkt równowagi, niebieski promień komunikatora lśniący 
mocą ponadprzeciętną.  

W fioletowym promieniu widzimy, jeśli wolisz, ten wyjątkowy spektrograf 
i jednocześnie czysty fiolet otaczający całość. To z kolei, otoczone tym, co 
miesza promień czerwony i fioletowy, wskazując na integrację umysłu, ciała 
i ducha. To z kolei otoczone jest wibracyjnym wzorcem prawdziwej gęstości 
tej istoty. 

Ten opis może być postrzegany jednocześnie jako niezrównoważony jak i 
w doskonałej równowadze. To drugie rozumienie jest niezwykle pomocne 
w kontaktach z innymi jaźniami. Zdolność wyczuwania blokad jest 
przydatna tylko dla uzdrowiciela. Patrząc na równowagę w kolorach, nie 
ma właściwie nawet cienia oceny. Oczywiście, gdy widzimy wiele splotów 
energii osłabionych i zablokowanych, możemy rozumieć, że istota jeszcze 
nie chwyciła pałeczki i nie rozpoczęła wyścigu. Jednak potencjały są zawsze 
obecne. Wszystkie promienie w pełni zbalansowane czekają na aktywację. 

Być może innym sposobem odpowiedzi na twoje pytanie jest to: w 
całkowicie wzmocnionej istocie promienie nakładają się jeden na drugiego 
z jednakową jasnością wibracji i iskrzącym połyskiem, aż otaczający kolor 
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stanie się biały. To jest to, co możecie nazwać wzmocnioną równowagą w 
trzeciej gęstości. 

38.6 P Y T A J Ą C Y  Czy możliwe jest, aby planeta trzeciej gęstości utworzyła 
kompleks pamięci społecznej, który funkcjonuje w trzeciej gęstości? 

R A  Jestem Ra. Jest to możliwe tylko w tej ostatniej, siódmej części takiej 
gęstości, kiedy istoty harmonijnie przygotowują się do przejścia. 

38.7 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś podać przykład planety tego rodzaju, zarówno typu 
w służbie innym trzeciej gęstości, jak i typu w służbie sobie trzeciej gęstości 
na tym poziomie... warunków osiągnięcia? 

R A  Jestem Ra. O ile nam wiadomo, nie ma negatywnie zorientowanych 
kompleksów pamięci społecznej trzeciej gęstości. Pozytywnie zorientowane 
kompleksy pamięci społecznej trzeciej gęstości nie są niespotykane, ale są 
dość rzadkie. Jednakże istota z ciała planetarnego gwiazdy Syriusza 
dwukrotnie zbliżyła się do tego ciała planetarnego. Ta istota jest późnej 
trzeciej gęstości i jest częścią kompleksu pamięci społecznej trzeciej gęstości. 
Wspomniano o tym w poprzednim materiale.1 Kompleks pamięci 
społecznej jest właściwie zjawiskiem czwartej gęstości. 

38.8 P Y T A J Ą C Y  Zastanawiałem się, czy ten szczególny kompleks pamięci 
społecznej z gwiazdy Syriusza wyewoluował z drzew? 

R A  Jestem Ra. To zbliża się do poprawności. Te formy roślinności drugiej 
gęstości, które przeszły do trzeciej gęstości na tej planecie o nazwie Pies, 
były bliskie drzewu, jakie znacie. 

38.9 P Y T A J Ą C Y  Zastanawiałem się też, czy skoro działanie o charakterze 
wojowniczym jest, o ile rozumiem, niemożliwe dla roślinności, to czy nie 
miałyby one przewagi, gdy przechodzą do trzeciej gęstości z drugiej, skoro 
nie niosły rasowej pamięci o wojowniczej naturze, a zatem mogły rozwinąć 
bardziej harmonijne społeczeństwo i przyspieszyć jego ewolucję w tej 
naturze? Czy to prawda? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. Jednak, aby uzyskać równowagę i zacząć 
prawidłowo polaryzować, konieczne jest zbadanie wszelkiego rodzaju 
ruchów, zwłaszcza wojowniczości. 

38.10 P Y T A J Ą C Y  Zakładam więc, że ich badania wojowniczości były przede 
                                                             

1  O których mowa w 8.21–22. 
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wszystkim tym rodzajem, które wyciągnęli z pamięci Hicksona, a nie wojny 
między sobą? Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. Dla istot tego pochodzenia walka byłaby prawie 
niemożliwa. Rzeczywiście, ich studia nad ruchami wszelkiego rodzaju są ich 
formą medytacji, ponieważ ich aktywność jest na poziomie tego, co 
nazywacie medytacją, a zatem musi być zrównoważona, tak jak wasze istoty 
potrzebują ciągłych chwil medytacji, aby zrównoważyć swoje działania. 

38.11 P Y T A J Ą C Y  Uważam, że jest to dla nas ważny punkt w zrozumieniu 
równoważącego aspektu medytacji, ponieważ mamy tutaj jej 
przeciwieństwo w innym typie ewolucji. Charlie Hickson mówi nam, że 
istoty te poruszały się bez poruszania nogami. Oni... zakładam, że używają 
zasady, która jest nieco podobna do zasady ruchu waszych kryształowych 
dzwonów przy poruszaniu ich fizycznymi pojazdami. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Jest to częściowo błędne. 

38.12 P Y T A J Ą C Y  Ale ja po prostu zakładam, że oni... ich metoda ruchu nie jest 
funkcją mechanicznej dźwigni, takiej jak nasza, ale bezpośrednią funkcją 
umysłu, w jakiś sposób związaną z magnetycznym działaniem planety. Czy 
to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Jest to w dużej mierze poprawne. Jest to zjawisko 
elektromagnetyczne kontrolowane przez impulsy myślowe o słabym 
charakterze elektrycznym. 

38.13 P Y T A J Ą C Y  Czy ich statek był widoczny dla... czy byłby widoczny dla 
kogokolwiek z naszej gęstości na naszej planecie, kto mógłby je zobaczyć 
lub być w tamtym czasie w tamtym miejscu? Czy jest to materiał trzeciej 
gęstości, taki sam jak to krzesło, czy cokolwiek, co tu mamy? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. Proszę zadać jeszcze jedno pełne pytanie, zanim 
zakończymy, ponieważ ten instrument ma niską energię życiową w tej 
przestrzeni/czasie. 

38.14 P Y T A J Ą C Y  W porządku, zapytam tylko o to. Mam tut to… 

Czy możesz mi dać jakieś pojęcie o tym, jakie warunki panują na 
negatywnej lub w służbie sobie planecie czwartej gęstości? Czy możesz to 
zrobić? 

R A  Jestem Ra. Przejście do negatywnej czwartej gęstości osiągają te istoty, 
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które świadomie skontaktowały się z inteligentną nieskończonością poprzez 
użycie czerwonych, pomarańczowych i żółtych promieni energii. Dlatego 
warunki planetarne negatywnej czwartej gęstości obejmują stałe zestrojenie 
i wyrównywanie istot w wysiłkach formowania dominujących wzorców 
połączonej energii. 

Wczesna czwarta gęstość jest jedną z najbardziej intensywnych walk. Kiedy 
porządek władzy został ustalony i wszyscy walczyli, dopóki nie przekonali 
się, że każdy z nich jest na właściwym miejscu dla struktury władzy, 
początek ma społeczny kompleks pamięci. Zawsze usiłuje się wykorzystać 
efekty telepatii i przejrzystości myśli czwartej gęstości dla dobra tych, którzy 
są u szczytu struktury władzy. 

Jak widać, jest to często bardzo szkodliwe dla dalszej polaryzacji 
negatywnych bytów czwartej gęstości, ponieważ dalsza negatywna 
polaryzacja może nastąpić tylko poprzez wysiłek grupowy. Gdy istoty z 
czwartej gęstości zdołają się połączyć, polaryzują się poprzez takie formy 
służby sobie, jak te oferowane przez krzyżowców Oriona. 

Możesz zadać bardziej szczegółowe pytania w następnej sesji pracy. Czy są 
jakieś krótkie pytania, zanim opuścimy ten instrument? 

38.15 P Y T A J Ą C Y  Chciałbym tylko wiedzieć, czy jest coś, co możemy zrobić, by 
instrument czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt? 

R A  Jestem Ra. Wszystko jest w porządku. Zostawiamy was w miłości i 
świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Idźcie więc, radując się mocą i 
pokojem Jednego Stwórcy. Adonai. 
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39.0 R A  Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego 
Nieskończonego Stwórcy. Komunikuję się teraz. 

39.1 P Y T A J Ą C Y  Instrument zastanawiał się, czy jej uczucie kruchości było 
wynikiem spożycia chemikaliów około sześć tygodni temu? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. Instrument ten przechodzi obecnie najbardziej 
intensywny okres fizycznego osłabienia/zniekształcenia z powodu 
podwojenia skutków dwóch spożyć. Ten instrument może oczekiwać, że ta 
skrajność będzie działać przez okres od piętnastu do dwudziestu waszych 
dziennych cykli. Zniekształcenia słabości zaczną ustępować, ale nie tak 
szybko, jak myśleliśmy na początku, z powodu ciągłych zniekształceń 
słabości tego instrumentu. 

Ten instrument ma duże szczęście, mając grupę wsparcia, która daje mu do 
zrozumienia konieczność bycia ostrożną w odniesieniu do tych sesji w tym 
czasie. Ten instrument jest w stanie niemal natychmiast oczyścić 
psychiczny/emocjonalny kompleks i duchowy kompleks ze względu na 
czystość, jakiej wymaga ta praca, ale zniekształcenie tego instrumentu w 
kierunku wierności służbie nie działa zgodnie z jego najlepszą oceną 
dotyczącą zniekształcenia słabości kompleksu fizycznego. Dlatego 
doceniamy waszą pomoc w takich przestrzeniach/czasach, jak podczas 
ostatniego podejmowania decyzji, aby nie wykonywać pracy. To była 
właściwa decyzja, a wskazówki udzielone temu instrumentowi były 
pomocne. 

39.2 P Y T A J Ą C Y  Czy jest coś, co instrument mógłby zrobić, oprócz tego, co 
próbuje zrobić, aby przyspieszyć poprawę jej stanu? Wiem, że nie była w 
stanie ćwiczyć z powodu problemów ze stopą przez ostatnie kilka dni... nie 
może chodzić, ale mamy nadzieję, że wrócimy do tego. Czy jest coś jeszcze, 
co mogłaby zrobić? 

R A  Jestem Ra. Jak sugerowaliśmy, negatywne istoty używają wszelkich 
środków, aby podważyć ten instrument w tej chwili. To jest przyczyną 
wspomnianego wcześniej problemu z palcem u stopy. Dobrze by było, żeby 
ten instrument był mocno zaangażowany w wielbienie Jednego 
Nieskończonego Stwórcy poprzez wibracyjne kompleksy świętych pieśni w 
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tym okresie. Pomocna jest bardziej aktywna fizyczna egzystencja, zarówno 
w ruchu, jak i w sensie seksualnym. Jednakże wymogi zniekształceń tego 
instrumentu w kierunku tego, co nazywacie etyką, mają wpływ na to drugie 
działanie. 

I znów, na szczęście, ten instrument ma możliwość doświadczania 
serdecznych interakcji społecznych, które przynoszą pewne istotne 
korzyści. Zasadniczo w waszym kontinuum trzeciej gęstości jest to kwestia 
czasu. 

39.3 P Y T A J Ą C Y  Na podstawie twojego odczytu stanu instrumentu możesz 
oszacować, jak często i jak długo możemy zaplanować pracę w przyszłości? 

R A  Jestem Ra. To zapytanie graniczy z naruszeniem. Podane informacje 
stanowią dość jasne wytyczne. Jesteśmy jednak świadomi, że nie tylko każdy 
z was może nie czytać aury tego instrumentu, a więc widzieć stan 
kompleksu fizycznego, ale także sam instrument ma znaczne trudności z 
przeniknięciem dokładnego stanu zniekształcenia jego kompleksu 
fizycznego ze względu na jego stałą zależność od jego woli służenia. 

Dlatego uważamy, że nie naruszamy, jeśli wskażemy, że praca w co drugim 
okresie dobowym w godzinach porannych jest najbardziej odpowiednia z 
możliwością krótszego czasu pracy w wolnym okresie porannym, jeśli uzna 
to za stosowne. Nie tylko w tym okresie, ale ogólnie. 

39.4 P Y T A J Ą C Y  Kontynuuję zatem ogólne pytania, próbując znaleźć sposób na 
zadawanie pytań, które wprowadzą nas w obszar rozumienia nietrwałych 
funkcji, nad którymi możemy pracować my oraz inni, aby podnieść naszą 
świadomość i mogę popełnić tutaj kilka błędów, podczas próby znalezienia 
tego sposobu. Z góry przepraszam, jeśli moje pytania będą mylące. 

Zauważyłem, że wszystko wydaje się - lub wydaje się, że większość 
podstawowych rzeczy - jest podzielona na jednostki, których suma wynosi 
siedem. Patrząc na transkrypcję Henry'ego Puharicha z Dziewiątką, 
znalazłem oświadczenie Dziewiątki, w którym mówią: „Jeśli otrzymamy 
siedmiokrotność elektrycznego odpowiednika ludzkiego ciała, to 
spowoduje to sevenon1 masy energii elektrycznej.” Czy mógłbyś to 
wyjaśnić? 

                                                             
1 Termin „sevenon” nie jest prawdziwym angielskim słowem, ale słowem, które 

wyjątkowo pojawia się w przywoływanym fragmencie czanelingu z książki Uriego. 
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R A  Jestem Ra. Wyjaśnienie tego wykracza poza możliwości waszego języka. 
Spróbujemy jednak odnieść się do tej koncepcji. 

Jak wiecie, na początku kreacji ustanowionych przez każdy Logos, 
tworzone są kompletne potencjały, zarówno elektryczne (w sensie tego, 
którego nazywacie Larsonem), jak i metafizyczne. Ta metafizyczna 
elektryczność jest równie ważna w zrozumieniu, powiedzmy, tego 
stwierdzenia, jak pojęcie elektryczności. 

Ta koncepcja, jak wiesz, dotyczy energii wzmocnionej. Mówi się, że 
elektron nie ma masy, a jedynie pole. Inni twierdzą, że jest to nieskończenie 
mała miara. Oba stwierdzenia są poprawne. Prawdziwa masa wzmocnionej 
energii to siła pola. Jest to również prawdą metafizycznie. 

Jednakże w waszym obecnym fizycznym systemie wiedzy warto wziąć liczbę 
masową elektronu, by wykonać pracę, dzięki której możesz znaleźć 
rozwiązania innych pytań dotyczących fizycznego wszechświata. W ten 
sposób możesz wygodnie rozważyć, że każda gęstość bytu ma coraz większą 
duchową masę. Masa rośnie, powiedzmy, znacząco, ale niedużo, aż do 
gęstości bramy [przejścia]. W tej gęstości podsumowanie, spojrzenie wstecz 
- w skrócie, wszystkie użyteczne funkcje biegunowości zostały użyte. 
Dlatego metafizyczna elektryczna natura jednostki rośnie i rośnie w 
duchowej masie. 

Dla porównania można zaobserwować pracę tego znanego jako Albert, 
który zakłada narastanie masy do nieskończoności, gdy masa zbliża się do 
prędkości światła. W ten sposób istota siódmej gęstości, istota kompletna, 
Stwórca, który zna Siebie, gromadzi masę i ponownie łączy się w Jednego 
Stwórcę. 

39.5 P Y T A J Ą C Y  Zatem zakładam, że w równaniu, które mam tutaj na tej stronie, 
czy Mᵢ odnosi się do masy duchowej. Czy to jest poprawne? 

Mᵢ =
m₀C²

�1 −  v² / c²
 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

39.6 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Czy możesz mi powiedzieć - czy możesz 
zinterpretować przekaz Dziewiątki, w którym mówią: „CH jest zasadą, 
która jest odkrywczą zasadą wiedzy i prawa?” Czy możesz mi powiedzieć, 
co to za zasada? 
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R A  Jestem Ra. Zasada tak zawoalowana w tym stwierdzeniu jest tylko prostą 
zasadą stałej (lub Stwórcy) i przemijającej (lub wcielonej istoty) oraz 
tęsknotą istniejącą między nimi dwojgiem, jednym za drugim, w miłości i 
świetle pośród zniekształceń wolnej woli działającej na istotę związaną z 
iluzją. 

39.7 P Y T A J Ą C Y  Czy powodem, dla którego Dziewiątka przekazała tę zasadę w tej 
formie, było… Czy powodem tego było Pierwsze Zniekształcenie? 

R A  Jestem Ra. To jest niepoprawne. 

39.8 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz mi powiedzieć, dlaczego podali zasadę w tak 
zawoalowanej formie? 

R A  Jestem Ra. Skrybę bardzo interesują łamigłówki i równania. 

39.9 P Y T A J Ą C Y  Rozumiem. Dziewiątka określa siebie jako „dziewięć zasad 
Bożych”.2 Czy możesz mi powiedzieć, co przez to rozumieją? 

R A  Jestem Ra. To także zawoalowane stwierdzenie. Podjęto próbę 
wskazania, że dziewięciu zasiadających w Radzie to reprezentanci Stwórcy, 
Jednego Stwórcy, tak jak może być dziewięciu świadków na sali sądowej 
zeznających w imieniu jednego oskarżonego. Termin „mocodawca” 
również ma to znaczenie. 

W znacznej części tego materiału można zauważyć, że pragnienie skryby 
wpłynęło na sposób jego prezentacji, podobnie jak umiejętności i 
preferencje tej grupy określają charakter tego kontaktu. Różnica polega na 
tym, że jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. W ten sposób możemy mówić tak, jak 
chcemy, lub nie mówić wcale. To wymaga, powiedzmy, bardzo zestrojonej 
grupy. 

39.10 P Y T A J Ą C Y  Czuję, że istnieje owocny grunt do badania naszego rozwoju w 
śledzeniu ewolucji cielesnych ośrodków energetycznych, ponieważ te 
siedem ośrodków wydaje się być połączone ze wszystkimi siódemkami, o 
których mówiłem wcześniej i które są kluczowe dla naszego własnego 
rozwoju. 

Czy mógłbyś opisać proces ewolucji tych cielesnych ośrodków 
energetycznych, zaczynając od najbardziej prymitywnej formy życia, która 

                                                             
2 Dziewiątka jest zwykle określana jako „zasady”, a nie „mocodawcy”, ale ponieważ 

Ra nazywa ich świadkami, wybraliśmy odpowiednią pisownię. 
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je posiada? 

R A  Jestem Ra. Ten materiał został już wcześniej w pewnym stopniu 
omówiony.3 Dlatego nie będziemy powtarzać informacji o tym, które 
promienie zamieszkują w pierwszej i drugiej gęstości i gdzie to jest, ale raczej 
będziemy próbować poszerzyć tę informację. 

Podstawowe punkty krytyczne każdego poziomu rozwoju - to znaczy 
każdej gęstości wykraczającej poza drugą - można postrzegać jako 
następujące: 

Po pierwsze, podstawowa energia tzw. czerwonego promienia. Promień ten 
można rozumieć jako podstawowy promień wzmacniający dla każdej 
gęstości. Nigdy nie powinien być traktowany jako mniej ważny lub mniej 
produktywny w duchowej ewolucji, ponieważ jest to promień podstawy. 

Następnym podstawowym promieniem jest żółty. To jest promień 
wielkiego postępu. W tym promieniu umysł/ciało wzmacnia się do pełnej 
równowagi. Silna czerwono/pomarańczowo/żółta triada wrzuca istotę do 
centrum promienia zieleni. To znowu promień podstawowy, ale nie 
promień pierwotny. 

To jest źródło pracy duchowej. Po aktywacji zielonego promienia 
stwierdzamy, że trzeci promień pierwotny może rozpocząć wzmacnianie. 
Jest to pierwszy prawdziwy duchowy promień, ponieważ wszystkie 
transfery mają zintegrowaną naturę umysłu/ciała/ducha. Niebieski 
promień osadza naukę/nauczanie ducha w każdej gęstości w kompleksie 
umysłu/ciała, ożywiając całość, komunikując reszcie tę całość bytu. 

Promień indygo, choć cenny, jest promieniem, nad którym pracuje tylko 
adept, jak byście to nazwali. Jest to brama do inteligentnej nieskończoności, 
która sprowadza inteligentną energię. To jest centrum energetyczne, nad 
którym pracowano w naukach uważanych za wewnętrzne, ukryte i 
okultystyczne, ponieważ ten promień jest tym, który jest nieskończony w 
swoich możliwościach. Jak wiesz, ci, którzy leczą, nauczają i pracują dla 
Stwórcy w jakikolwiek sposób, który może być postrzegany jako zarówno 
promienny, jak i zrównoważony, są czynnościami, które są promieniem 
indygo. 

                                                             
3  Prawdopodobnie wcześniej omówione w 16.21, 27.17 i 32.12, chociaż nie jest pewne, 

do których konkretnych fragmentów odnosi się Ra. 
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Jak wiesz, fioletowy promień jest stały i nie bierze udziału w dyskusji na 
temat funkcji aktywacji promienia, ponieważ jest znakiem, rejestrem, 
tożsamością, prawdziwą wibracją istoty. 

39.11 P Y T A J Ą C Y  Aby trochę wyjaśnić, chciałbym zadać pytanie, jeśli mamy silnie 
spolaryzowaną jednostkę w kierunku służby innym i wysoce spolaryzowaną 
jednostkę w kierunku służby sobie, co mogłoby być... biorąc każdy 
promień, zaczynając od czerwieni, czy wystąpiłaby różnica w czerwonym 
promieniu tych dwóch bytów? 

R A  Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne pytanie podczas tej pracy. 

Nie ma różnicy w równie silnie spolaryzowanych jednostkach pozytywnych 
i negatywnych w odniesieniu do czerwonego promienia. 

39.12 P Y T A J Ą C Y  Czy dotyczy to również wszystkich innych promieni? 

R A  Jestem Ra. Odpowiemy krótko. Możesz zapytać dalej w kolejnej pracy. 

Negatywny wzorzec promieni to czerwony/pomarańczowy/żółty, 
poruszający się bezpośrednio do niebieskiego,4 używany tylko w celu 
kontaktu z inteligentną nieskończonością. 

W istotach zorientowanych pozytywnie konfiguracja jest gładka 
krystalicznie klarowna i z cechami siódmego promienia. 

Czy są jakieś krótkie pytania, zanim opuścimy ten instrument? 

39.13 P Y T A J Ą C Y  Muszę tylko wiedzieć, czy jest coś, co możemy zrobić, by 
instrument czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt? 

R A  Jestem Ra. Jesteście bardzo sumienni. Wszystko jest w porządku. 
Zostawiam was, moi przyjaciele, w miłości i w świetle Jednego 
Nieskończonego Stwórcy. Dlatego idźcie naprzód, radując się mocą i 
pokojem Jednego Stwórcy. Adonai. 
                                                             

4 W 47.4 Ra powiedział, że negatywny wzór przesuwa się z 
czerwonego/pomarańczowego/żółtego bezpośrednio do indygo. Przypuszczalnie 
wtedy Ra popełnił błąd w tej odpowiedzi (39.12), kiedy powiedział „niebieski.” 
Zobacz 32.2, 34.16, 38.14 i 47.3-4 dla innych stwierdzeń wskazujących, że niebieski 
promień nie jest używany przez byt o negatywnej polaryzacji do kontaktu z 
inteligentną nieskończonością.  

Chociaż, zinterpretowane w pewnym świetle, w 48.10, 75.23, i w 85.11 mogą 
wskazywać na obecność niebieskiego promienia w kontakcie negatywnej istoty z 
inteligentną nieskończonością. 
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40.0 R A  Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Nieskończonego 
Stwórcy. Komunikujemy się teraz. 

40.1 P Y T A J Ą C Y  Pomyślałem, że wygłoszę stwierdzenie i pozwolę Ci je poprawić. 
Próbuję stworzyć prosty model części wszechświata, w której się 
znajdujemy. Zaczynając od Logosu, lub sub-Logosu, naszego słońca, mamy 
emanujące z niego białe światło. Składa się z częstotliwości od czerwieni do 
fioletu. Zakładam więc, że to białe światło zawiera doświadczenia 
wszystkich gęstości, a gdy wchodzimy do ósmej gęstości, wchodzimy do 
czarnej dziury, która pojawia się po drugiej stronie jako kolejny Logos, czyli 
słońce, i rozpoczyna kolejną oktawę doświadczenia. 

Czy możesz skomentować tę część mojego stwierdzenia? 

R A  Jestem Ra. Możemy do pewnego stopnia skomentować to stwierdzenie. 
Koncepcja, że białe światło sub-Logosu jest rozdzielone pryzmatycznie, a 
później na koniec, ponownie wchłonięte, jest w zasadzie poprawne. Istnieją 
jednak subtelności, które są więcej niż semantyczne. 

Białe światło, które emanuje i tworzy odrębny sub-Logos, ma swój początek 
w tym, co można metafizycznie postrzegać jako ciemność. Światło wchodzi 
w tę ciemności i przemienia ją, powodując, że chaos uporządkowuje się i 
staje się odblaskowy lub promieniujący. W ten sposób powstają wymiary. 

I odwrotnie, czerń czarnej dziury, mówiąc metafizycznie, jest koncentracją 
białego światła, które jest systematycznie ponownie wchłaniane przez 
Jednego Stwórcę. I wreszcie, to wchłonięcie w Jednego Stwórcę trwa, aż 
cała nieskończoność stworzeń osiągnie wystarczającą masę duchową, aby 
wszystkie ponownie uformowały Wielkie Centralne Słońce, jeśli można to 
sobie wyobrazić, inteligentnej nieskończoności oczekującej na 
wzmocnienie przez Wolną Wolę. Zatem przejście oktawy jest procesem, 
który, jak widać, wkracza w ponadczasowość o niewyobrażalnej naturze. 
Próba zmierzenia tego za pomocą waszych miar czasu byłaby bezużyteczna. 

Dlatego koncepcja przejścia przez czarną dziurę ostatecznej studni 
grawitacji duchowej i natychmiastowego przejścia do następnej oktawy 
pomija koncepcję podrzędną lub następstwo części tego procesu, który jest 
ponadczasowy. 
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40.2 P Y T A J Ą C Y  Nasi astronomowie zauważyli, że światło z galaktyk spiralnych 
jest w przybliżeniu siedem razy mniejsze niż powinno być, na podstawie ich 
własnych obliczeń jaka to powinna być ich masa. Zastanawiałem się tylko, 
czy jest to spowodowane wzrostem masy duchowej w galaktykach w tak 
zwanych gwiazdach białych karłach? 

R A  Jestem Ra. Jest to w zasadzie poprawne i stanowi część drogi lub procesu 
cyklu tworzenia. 

40.3 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Zastanawiałem się też, czy pierwsza gęstość 
odpowiadała w jakiś sposób kolorowi czerwonemu, druga kolorowi 
pomarańczowemu, trzecia kolorowi żółtemu itd. Poprzez gęstości 
odpowiadające kolorom, być może w taki sposób, że powstająca 
podstawowa wibracja, która tworzy foton, który tworzy rdzeń wszystkich 
cząstek atomowych, miałby związek z tym kolorem w tej gęstości. I że ta 
wibracja zwiększałaby się dla drugiej, trzeciej i czwartej gęstości, 
odpowiednio do wzrostu wibracji kolorów. Czy to w jakikolwiek sposób 
poprawne? 

R A  Jestem Ra. To jest bardziej poprawne, niż to wyraziłeś. 

Po pierwsze, masz rację, zakładając kwant, jeśli chcesz, jako naturę każdej 
gęstości i dalej masz rację w założeniu, że kwanty te mogą być postrzegane 
jako wibracyjne natury odpowiadające kolorowi wg tego jak pojmujesz to 
słowo. Jednakże jest również prawdą, jak podejrzewaliście, ale nie pytaliście, 
że każda gęstość jest metafizycznym, charakterystycznym kompleksem 
swojego promienia. 

Tak więc w pierwszej gęstości czerwony promień jest podstawą wszystkiego, 
co ma nadejść. W drugiej gęstości pomarańczowy promień jest promieniem 
ruchu i wzrostu jednostki, ten promień dąży do żółtego promienia 
samoświadomych przejawów natury społecznej i indywidualnej; trzecia 
gęstość jest równoważna i tak dalej - każda gęstość jest przede wszystkim 
swoim promieniem plus przyciąganiem następnego promienia, które 
pociąga ją do przodu w ewolucji i, do pewnego stopnia, zabarwia lub 
cieniuje główny kolor danej gęstości. 

40.4 P Y T A J Ą C Y  A zatem cielesne centra energetyczne jednostki byłyby, 
zakładając, że jednostka ewoluuje w linii prostej od pierwszej do ósmej 
gęstości... czy każde z tych ośrodków energetycznych, centrów lub czakr 
byłoby aktywowane do końca, gdyby wszystko działało tak, jak powinno? 
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Czy każdy byłby aktywowany do końca i w największej intensywności pod 
koniec doświadczenia w każdej gęstości? 

R A  Jestem Ra. Mówiąc hipotetycznie, jest to poprawne. Jednakże w pełni 
aktywowana istota to rzadkość. Duży nacisk kładzie się na harmonię i 
równowagę jednostek. Koniecznym jest dla przechodzenia przez gęstości, 
aby główne centra energii funkcjonowały w taki sposób, aby komunikować 
się z inteligentną nieskończonością oraz doceniać i wygrzewać się w tym 
świetle w całej jego czystości. 

Jednakże, niewielu opanuje pełnię aktywacji każdego centrum 
energetycznego, ponieważ każde centrum ma zmienną prędkość obrotu lub 
aktywności. Ważną obserwacją, jaką należy poczynić, podczas gdy 
wszystkie niezbędne centra zostaną aktywowane w minimalnym 
niezbędnym stopniu, to jest harmonia i równowaga między tymi centrami 
energii. 

40.5 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Na przykładzie przejścia między drugą a trzecią 
gęstością: czy w momencie, gdy następuje to przejście, to czy częstotliwość 
drgań tworzących foton (rdzeń wszystkich cząstek danej gęstości) wzrasta 
od częstotliwości odpowiadającej drugiej gęstości, czy też pomarańczowy, 
kolor pomarańczowy, częstotliwość, którą mierzymy dla koloru 
pomarańczowego, do częstotliwości, którą mierzymy dla koloru żółtego? 
Chodzi mi o to, czy wszystkie wibracje, które tworzą gęstość, podstawowe 
wibracje fotonu, rosną w sposób kwantowy w stosunkowo krótkim czasie? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. Wtedy zobaczysz w każdej gęstości stopniowe 
ulepszanie poziomów wibracji. 

40.6 P Y T A J Ą C Y  Czy… To jest przypuszczenie. Czy częstotliwość przechodząca 
od drugiej do trzeciej wzrosłaby ze środkowej częstotliwości 
pomarańczowej lub średniej częstotliwości pomarańczowej do środkowej 
częstotliwości żółtej lub średniej częstotliwości żółtej? 

R A  Jestem Ra. To zapytanie jest nieokreślone. Postaramy się pomóc. 
Niemniej jednak, częstotliwość, która jest podstawą każdej gęstości, jest 
tym, co można nazwać prawdziwym kolorem. Ten termin jest niemożliwy 
do zdefiniowania, biorąc pod uwagę wasz system wrażliwości i pomiarów 
naukowych, ponieważ kolor ma właściwości wibracyjne zarówno w 
przestrzeni/czasie, jak i w czasie/przestrzeni. Prawdziwy kolor jest następnie 
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nakładany i zabarwiony tęczą różnych poziomów wibracji w tej gęstości 
oraz wibracjami przyciągania następnej gęstości prawdziwego koloru. 

40.7 P Y T A J Ą C Y  Jak długo trwał na tej planecie czas przejścia między drugą a 
trzecią gęstością? Wydaje mi się, że półtora pokolenia. Czy to jest 
poprawne? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się, czas mierzony w waszych latach to około tysiąc 
trzysta pięćdziesiąt [1350]. 

40.8 P Y T A J Ą C Y  W takim razie jaki będzie czas przejścia na tej planecie z trzeciej 
do czwartej gęstości? 

R A  Jestem Ra. Trudno to oszacować ze względu na nietypowe anomalie 
tego przejścia. Są inkarnowane istoty w tym węźle przestrzeni/czasu, które 
rozpoczęły pracę w czwartej gęstości. Jednak klimat trzeciej gęstości 
świadomości planetarnej opóźnia ten proces. W tym konkretnym węźle 
wiry prawdopodobieństwa/możliwości wskazują od stu [100] do 
siedmiuset [700] waszych lat jako okres przejściowy. To nie może być 
dokładne ze względu na zmienność waszych ludzi w tej przestrzeni/czasie. 

40.9 P Y T A J Ą C Y  Czy częstotliwość wibracji podstawowego... fotonu, wszystkich 
naszych cząstek już wzrosła? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. To właśnie ten wpływ zaczął powodować, że 
myśli stają się rzeczami. Jako przykład, możesz zaobserwować, jak myśli o 
złości stają się komórkami fizycznego kompleksu cielesnego, 
wymykającymi się spod kontroli, by stać się tym, co nazywasz rakiem. 

40.10 P Y T A J Ą C Y  Co, zakładając, że jesteśmy, naszą wibracją - zakładam, że ta 
wibracja zaczęła wzrastać około dwudziestu do trzydziestu lat temu. Czy to 
jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Pierwszymi zwiastunami tego były około czterdzieści pięć lat 
temu, energie wibrujące intensywniej przez czterdzieści lat poprzedzających 
ostateczny ruch materii wibrującej, powiedzmy, poprzez skok kwantowy, 
jak byście to nazwali. 

40.11 P Y T A J Ą C Y  Zaczynając wtedy, czterdzieści pięć lat temu, biorąc pod uwagę 
cały wzrost wibracji, jakiego doświadczymy podczas tej zmiany gęstości, w 
jakim, w przybliżeniu, procencie drogi przez ten wzrost wibracji 
znajdujemy się teraz? 
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R A  Jestem Ra. Wibracyjna natura waszego otoczenia jest prawdziwego 
koloru zielonego. Jest to w obecnym czasie mocno poprzeplatane z 
pomarańczowym promieniem planetarnej świadomości. Jednakże natura 
kwantów jest taka, że ruch po granicy polega na odrębnym umieszczeniu 
poziomu wibracji. 

40.12 P Y T A J Ą C Y  Wspomniałeś, że myśli o złości powodują raka. Czy możesz 
rozwinąć ten mechanizm w jaki sposób działa on jako katalizator lub jego 
pełny cel? 

R A  Jestem Ra. Czwarta gęstość jest gęstością odsłoniętej informacji. Jaźnie 
nie są ukryte przed sobą lub innymi. Nierównowagi lub zniekształcenia, 
które mają charakter destrukcyjny, pokazują zatem w bardziej oczywisty 
sposób nośnik kompleksu umysłu/ciała/ducha, działając w ten sposób jako 
źródło nauczania dla samoobjawienia. Te choroby, takie jak rak, są 
odpowiednio podatne na samouzdrawianie, gdy jednostka zrozumie 
mechanizm destrukcyjnego wpływu. 

40.13 P Y T A J Ą C Y  Zatem mówisz, że rak jest dość łatwo uleczalny mentalnie i jest 
dobrym narzędziem nauczania, ponieważ jest dość łatwy do wyleczenia 
mentalnie, a kiedy istota wybacza drugiej jaźni, na którą jest zła, rak 
zniknie. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. To jest częściowo poprawne. Druga część leczenia ma 
związek z przebaczeniem sobie i znacznie zwiększonym szacunkiem do 
siebie. Można to łatwo wyrazić w formie dbania o dietę. Często jest to część 
procesu uzdrawiania i wybaczania. Twoje podstawowe założenie jest 
słuszne. 

40.14 P Y T A J Ą C Y  W kwestiach dietetycznych, jakie to pokarmy, które należałoby 
uwzględnić oraz jakie pokarmy, które można by ogólnie wykluczyć, aby 
zapewnić jak największą lub najlepszą pielęgnację kompleksu cielesnego? 

R A  Jestem Ra. Po pierwsze, podkreślamy i kładziemy nacisk na to, że ta 
informacja nie powinna być rozumiana dosłownie, ale jako łącznik lub 
psychologiczny impuls dla ciała, umysłu i ducha. Tak więc to troska i 
szacunek do siebie są naprawdę ważne. W tym świetle możemy powtórzyć 
podstawowe informacje podane dla diety tego instrumentu. Warzywa, 
owoce, zboża oraz w stopniu niezbędnym dla indywidualnego metabolizmu 
produkty pochodzenia zwierzęcego. To są te substancje, które okazują 
szacunek do siebie. 
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Ponadto, chociaż nie zostało to wspomniane, ponieważ ten instrument nie 
wymaga oczyszczenia, te istoty, które potrzebują oczyszczenia jaźni z 
trującego kompleksu formy myślowej lub emocji, dobrze im zrobi 
przestrzeganie programu ostrożnego postu aż destrukcyjny myślokształt 
zostanie wydalony analogicznie do produktów ubocznych pozbywania się 
nadmiernego materiału z fizycznego pojazdu. Ponownie widzisz wartość 
nie dla kompleksu ciała, ale używaną jako łącznik dla umysłu i ducha. Tak 
więc jaźń odkrywa siebie sobie. 

40.15 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Bardzo ważna koncepcja. Czy fakt, że podstawowa 
wibracja, której teraz doświadczamy, ma prawdziwy kolor zielony lub 
czwartą gęstość, wyjaśnia fakt, że istnieje wiele efektów psychicznych 
wpływających na obiekty materialne, które są teraz obserwowane po raz 
pierwszy w masowy sposób, jak zginanie metalu umysłem? 

R A  Jestem Ra. To będzie w sumie ostatnie pytanie tej pracy. Jest to nie tylko 
poprawne, ale sugerujemy, abyś poszedł dalej w tę koncepcję i zrozumiał, 
iż ogromna liczba istot z tak zwanymi chorobami psychicznymi, 
spowodowana jest wpływem tego prawdziwego zielonego koloru na 
konfiguracje umysłowe osób niegotowych mentalnie, by po raz pierwszy 
stanąć twarzą w twarz ze sobą. 

Czy są jakieś krótkie pytania, zanim zakończymy? 

40.16 P Y T A J Ą C Y  Tylko dwa. W odniesieniu do tego, co właśnie powiedziałeś, czy 
ludzie inkarnujący tutaj ze starszeństwem wibracji, którzy inkarnują na 
ścieżkę służby sobie, byliby tymi, którzy mieliby ekstremalne trudności 
psychiczne z tą wibracją zielonego promienia? 

R A  Jestem Ra. To jest niepoprawne. To raczej ci, którzy rozproszyli się i nie 
przygotowali do tego przejścia, ale którzy są nieco podatni na jego wpływ, 
mogą zostać dotknięci. 

40.17 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Zapytam tylko, czy jest coś, co możemy zrobić, by 
instrument czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt? 

R A  Ten instrument ma się dobrze. Jesteście sumienni. Przybory zapewniają 
temu instrumentowi większy komfort w zniekształcaniu ciepła kompleksu 
ciała.  

Jestem Ra. Zostawiam was, moi przyjaciele, w miłości i w świetle Jednego 
Nieskończonego Stwórcy. Idźcie więc naprzód, radując się mocą i pokojem 
Jednego Nieskończonego Stwórcy. Adonai.



 

SESJA 41. 
20 MARCA 1981  

41.0 R A  Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego 
Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz. 

41.1 P Y T A J Ą C Y  Mam na początek jedną kwestię logistyki. Wiem, że to głupie 
pytanie, ale dla pewności muszę je zadać. 

Istnieje możliwość, że będziemy musieli przenieść się z tej lokalizacji do 
lokalizacji oddalonej o tysiąc lub więcej mil w przyszłości. Czy będzie to 
miało jakiś wpływ na nasz kontakt z Ra? 

R A  Jestem Ra. To nie jest głupie pytanie. Lokalizacja jest bez znaczenia, bo 
czyż nie jesteśmy w stworzeniu? Jednakże miejsce pracy powinno być albo 
starannie wybrane przez was samych, jako miejsce na odpowiednim 
poziomie wibracji, albo należy zasugerować, by oczyścić to miejsce i 
poświęcić je poprzez medytację przed rozpoczęciem pracy. Może to wiązać 
się z tak pozornie przyziemnymi pracami jak czyszczenie lub malowanie 
powierzchni, które możesz uznać za niewłaściwie zachowane. 

41.2 P Y T A J Ą C Y  Jestem zaznajomiony z Rytuałem Wypędzającym Pomniejszego 
Pentagramu. Zastanawiałem się tylko, czy ten rytuał przydałby się w 
przygotowaniu miejsca do tego typu pracy?1 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

41.3 P Y T A J Ą C Y  Zatem mówisz ogólnie, że nawet jeżeli byśmy się przenieśli 
ponad tysiąc mil dalej, jeżeli starannie przygotowalibyśmy miejsce, które 
znaleźliśmy, nawet jeśli wcześniej było używane przez innych, mogłoby to 
być zadowalające. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Tak. 

41.4 P Y T A J Ą C Y  Próbując zbudować zrozumienie od samego początku, można by 
powiedzieć, że zaczynając od inteligentnej nieskończoności i dochodząc do 
naszego obecnego stanu istnienia, mam pewne trudności, ale myślę, że 
                                                             

1  Prawdopodobnie Don pomylił nazwę rytuału i powinno być „Pomniejszy Rytuał 
Wypędzający Pentagramu”. Wyjaśnienie Rytuału Wypędzającego można znaleźć w 
różnych pracach Hermetycznego Zakonu Złotego Brzasku, w tym jako aneks do 
W.E. Książka Butlera The Magician, His Training, and His Work. 
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powinienem wrócić i zbadać nasze Słońce, ponieważ to sub-Logos tworzy 
wszystko, czego doświadczamy w tym konkretnym układzie planetarnym. 

Czy podasz mi opis Słońca, naszego Słońca? 

R A  Jestem Ra. Jest to pytanie, na które nie jest łatwo odpowiedzieć w 
waszym języku, gdyż Słońce ma różne aspekty w odniesieniu do 
inteligentnej nieskończoności, inteligentnej energii i każdej gęstości każdej 
planety, jak nazywacie te sfery. Co więcej, te różnice rozciągają się na sferę 
metafizyczną czy też czasową/przestrzenną część waszego stworzenia. 

W odniesieniu do inteligentnej nieskończoności ciało słoneczne jest, na 
równi ze wszystkimi częściami nieskończonej kreacji, częścią tej 
nieskończoności. 

W odniesieniu do wzmocnionej inteligentnej nieskończoności, która 
wykorzystuje inteligentną energię, jest to, powiedzmy, potomstwo Logosu 
dla znacznie większej liczby sub-Logosów. Relacja jest hierarchiczna w tym 
sensie, że sub-Logos używa inteligentnej energii w sposób określony przez 
Logos i używa swojej wolnej woli do współtworzenia, powiedzmy, pełnych 
niuansów waszych gęstości tak jak ich doświadczacie. 

W odniesieniu do gęstości, ciało słoneczne może fizycznie, jakbyście 
powiedzieli, być postrzegane jako duży zbiór pierwiastków gazowych 
podlegających procesom syntezy i promieniujących ciepło i światło. 

Metafizycznie, Słońce osiąga znaczenie od czwartej do siódmej gęstości, 
zgodnie z rosnącymi zdolnościami istot w tych gęstościach do uchwycenia 
żywej kreacji i natury współistoty lub innej jaźni, tego ciała słonecznego. 
Tak więc w szóstej gęstości słońce może być odwiedzane i zamieszkane 
przez tych, którzy mieszkają w czasie/przestrzeni, a nawet może być 
częściowo tworzone z chwili na chwilę przez procesy ewolucji istot szóstej 
gęstości. 

41.5 P Y T A J Ą C Y  Czy w swoim ostatnim stwierdzeniu miałeś na myśli, że istoty 
szóstej gęstości w rzeczywistości tworzą manifestację słońca w ich gęstości? 
Czy mógłbyś wyjaśnić, co przez to rozumiesz? 

R A  Jestem Ra. W tej gęstości niektóre istoty, których sposobem 
rozmnażania jest fuzja, mogą wybrać tę część doświadczenia jako część bytu 
ciała słonecznego. Zatem możecie myśleć o porcjach światła, które 
otrzymujecie, jak o potomstwie rozrodczego wyrazu miłości szóstej 
gęstości. 
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41.6 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz zatem powiedzieć, że istoty szóstej gęstości używają 
tego mechanizmu, aby być bliższymi współ-Stwórcami z Nieskończonym 
Stwórcą? 

R A  Jestem Ra. Jest to dokładnie poprawne patrząc na ostatnie części szóstej 
gęstości poszukującej doświadczeń w gęstości przejściowej. 

41.7 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. To, co chcę teraz zrobić, to zbadać, kiedy tworzy się 
pierwsza gęstość, co się dzieje i jak najpierw powstają centra energii w 
istotach. Pozwól, że najpierw zapytam, czy samo Słońce ma jakąś gęstość, 
czy też może wszystkie gęstości? 

R A  Jestem Ra. Sub-Logos składa się z całej oktawy i nie jest tym bytem, 
który doświadcza uczenia się/nauk istot takich jak wy. 

41.8 P Y T A J Ą C Y  Kiedy tworzy się pierwsza gęstość,… zamierzam wygłosić 
stwierdzenie mojego zrozumienia i popraw mnie proszę. Ja... 

Intuicyjnie widzę, że pierwsza gęstość jest tworzona przez centrum 
energetyczne, które jest wirem. Ten wir powoduje następnie te ruchy 
wirowe, o których wspomniałem wcześniej, dotyczące światła, wibracji, 
która jest światłem, które następnie zaczyna się kondensować w materiałach 
pierwszej gęstości. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. To jest poprawne na tyle na ile twoje rozumowanie ci 
pozwoliło. Jednakże dobrze jest zauważyć, że Logos ma plan wszystkich 
gęstości oktawy w potencjalnym zakończeniu przed wejściem w kontinuum 
przestrzeni/czasu w pierwszej gęstości. Zatem centra energetyczne istnieją, 
zanim się zamanifestują. 

41.9 P Y T A J Ą C Y  Zatem jaka jest najprostsza istota, która się manifestuje? 
Przypuszczam, że może to być pojedyncza komórka lub coś w tym rodzaju. 
I jak to działa w odniesieniu do ośrodków energetycznych? 

R A  Jestem Ra. Najprostszą manifestacją jest światło, czyli to, co nazwaliście 
fotonem. W odniesieniu do centrów energii może on być postrzegany jako 
centrum lub fundament wszystkich wyodrębnionych pól energetycznych. 

41.10 P Y T A J Ą C Y  Kiedy tworzy się pierwsza gęstość, mamy ogień, powietrze, 
ziemię i wodę. W pewnym momencie następuje pierwszy ruch, czyli 
indywidualizacja życia w część świadomości, która jest samomobilna. Czy 
mógłbyś opisać proces powstawania tego i jakiego rodzaju centrum 
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energetyczne ono posiada? 

R A  Jestem Ra. Pierwsza gęstość, czyli czerwony promień, mimo iż dąży do 
wzrostu, nie znajduje się we właściwej wibracji dla warunków sprzyjających 
temu, co możesz nazwać iskrą świadomości. Gdy energie wibracyjne 
przechodzą z czerwieni na pomarańcz, środowisko wibracyjne jest takie, że 
stymuluje te substancje chemiczne, które wcześniej były obojętne, do 
łączenia się w taki sposób, że miłość i światło rozpoczynają funkcję wzrostu. 

Przypuszczenie, które miałeś wcześniej na temat jednostek 
jednokomórkowych, takich jak polimorficzne bruzdnice, jest poprawne. 
Ten mechanizm jest jednym z elementów przyciągania światła spiralnego 
skierowanego ku górze. Nie ma nic przypadkowego w tej ani w 
jakiejkolwiek innej części ewolucji. 

41.11 P Y T A J Ą C Y  O ile pamiętam, polimorficzne bruzdnice mają komórki oparte 
raczej na żelazie niż miedzi. Czy mógłbyś to skomentować? 

R A  Jestem Ra. Ta informacja nie jest kluczowa. Można powiedzieć, że 
podstawą każdego metabolizmu jest to, co można znaleźć w substancjach 
chemicznych sąsiedztwa pochodzenia. 

41.12 P Y T A J Ą C Y  Właśnie o tym mówiłem, ponieważ wskazuje to, że poruszają się 
w sposób jaki poruszają się nasze zwierzęta z komórkami opartymi na 
miedzi, ale mają komórki roślinne oparte na żelazie wskazujące na formę 
przejściową od, być może, roślin do zwierząt. Czy się mylę? Moja pamięć 
jest trochę zamglona w tej sprawie. 

R A  Jestem Ra. Nie chodzi o to, że się mylisz, ale że z takich informacji nie 
należy wyciągać żadnych wniosków. Istnieje kilka różnych typów podstaw 
dla świadomych istot, nie tylko na tej sferze planetarnej, ale w znacznie 
większym stopniu w formach znajdujących się na sferach planetarnych 
innych sub-Logosów. Pojazd chemiczny to ten, który najwygodniej mieści 
świadomość. Funkcjonowanie świadomości jest przedmiotem 
zainteresowania, a nie chemiczny skład fizycznego pojazdu. 

Zauważyliśmy, że ci, których nazywacie naukowcami, zastanawiali się nad 
wieloma różnicami i możliwymi wzajemnymi powiązaniami na różnych 
etapach, typach i warunkach form życia. Nie jest to owocny materiał, 
ponieważ to co jest to wybór waszego sub-Logosu w danej chwili. 

41.13 P Y T A J Ą C Y  Nie chciałem tracić czasu na to pytanie, ale przypadkiem 
wspomniałeś o tej konkretnej komórce. Czy zatem ta polimorficzna 
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bruzdnica ma pomarańczowe centrum energetyczne? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

41.14 P Y T A J Ą C Y  Czy to centrum energii jest zatem, na bardzo małą skalę, 
powiązane z pomarańczowym centrum energii w człowieku? 

R A  Jestem Ra. Prawdziwy kolor jest dokładnie taki sam. Jednakże 
świadomość początku drugiej gęstości jest prymitywna, a użycie 
pomarańczowego promienia ogranicza się do wyrażania siebie, co może być 
postrzegane jako ruch i przetrwanie. 

W trzeciej gęstości, w tym czasie, ci przywiązani do pomarańczowego 
promienia mają znacznie bardziej złożony system zniekształceń, poprzez 
który manifestuje się pomarańczowy promień. Jest to trochę 
skomplikowane. Postaramy się uprościć. 

Właściwy prawdziwy kolor dla trzeciej gęstości to, jak już ustaliłeś, żółty. 
Jednakże wpływy prawdziwego koloru zielonego działającego na istoty 
żółtego promienia, spowodowały powrót wielu istot do troski o samych 
siebie zamiast postępu w trosce o inne jaźnie lub zielonego promienia.  

To nie powinno być postrzegane jako negatywnie spolaryzowana natura, 
ponieważ negatywnie spolaryzowana istota pracuje bardzo intensywnie z 
najgłębszymi przejawami grupowych energii żółtego promienia, zwłaszcza 
z manipulacjami innymi jaźniami w służbie sobie. Ci, którzy powracają do 
pomarańczowego promienia - i możemy dodać, że jest ich w tej chwili wielu 
na waszej płaszczyźnie - to ci, którzy odczuwają wibracje prawdziwego 
koloru zielonego i dlatego reagują odrzucając działania rządowe i społeczne 
jako takie i ponownie szukają siebie. 

Jednakże, nie mając właściwie rozwiniętego żółtego promienia, tak aby 
równoważył on osobiste współczynniki wibracji istoty, istota staje wtedy 
przed zadaniem dalszej aktywacji i równoważenia jaźni w stosunku do 
siebie, stąd manifestacja pomarańczowego promienia w tym węźle 
przestrzeni/czasu. 

Zatem prawdziwy kolor pomarańczowy jest tym, czym jest, bez różnicy. 
Jednakże przejawy tego lub jakiegokolwiek innego promienia mogą być 
postrzegane jako najróżniejsze w zależności od poziomów wibracji i 
równowagi kompleksów umysłu/ciała lub umysłu/ciała/ducha, które 
wyrażają te energie. 
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41.15 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś mi opisać pierwszą i najprostszą istotę, która ma 
centra energii zarówno pomarańczowego jak i żółtego promienia? 

R A  Jestem Ra. Na waszej sferze planetarnej pierwsze doświadczenia 
związane z żółtym promieniem mają naturę zwierzęcą i roślinną, które 
dostrzegają potrzebę rozmnażania się technikami biseksualnymi lub które 
uważają za konieczne w jakiś sposób polegać na innych jaźniach dla 
przetrwania i wzrostu. 

41.16 P Y T A J Ą C Y  A zatem jaka istota byłaby najprostsza, gdyby miała aktywację w 
kolorze czerwonym, pomarańczowym, żółtym i zielonym? 

R A  Jestem Ra. Ta informacja została omówiona na poprzedniej sesji.2 Aby 
być może uprościć twoje pytanie, potencjalnie każde centrum może być 
aktywowane w trzeciej gęstości, istoty późnej drugiej gęstości mają taką 
zdolność, jeżeli efektywnie wykorzystuje się doświadczenie, wibrowanie i 
aktywowanie centrum energii zielonego promienia. 

Istota trzeciej gęstości, posiadająca potencjał pełnej samoświadomości, ma 
zatem potencjał minimalnej aktywacji wszystkich ośrodków 
energetycznych. Czwarta, piąta i szósta gęstość to te, które oczyszczają 
wyższe centra energii. Siódma gęstość jest gęstością kompletności i 
zwróceniem się ku bezczasowości lub wieczności. 

41.17 P Y T A J Ą C Y  Czy zatem zwierzę w drugiej gęstości miałoby w jakiś sposób 
wszystkie centra energetyczne w swojej istocie, ale po prostu nie byłyby 
aktywowane? 

R A  Jestem Ra. To jest dokładnie poprawne. 

41.18 P Y T A J Ą C Y  No więc, zwierzę w drugiej gęstości składa się ze światła, tak jak 
wszystkie rzeczy. To, do czego staram się dotrzeć, to związek między 
światłem, z którego tworzone są różne ciała zwierzęce oraz związek tego z 
aktywnymi ośrodkami energii i tymi, które nie są aktywne i jak to jest 
połączone z Logosem. To trudne pytanie. 

Czy możesz mi odpowiedzieć na to pytanie? 

R A  Jestem Ra. Odpowiedzią jest przekierowanie procesów myślowych z 
jakiegokolwiek mechanicznego spojrzenia na ewolucję. Wola Logosu 
zakłada potencjał dostępny ewoluującej istocie. Wola istoty, w miarę jej 

                                                             
2  Możliwe nawiązanie do 35.1. 
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ewolucji, jest pojedynczą miarą tempa i szybkości aktywacji i równoważenia 
różnych centrów energetycznych. 

41.19 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Na wczorajszej lub przedwczorajszej sesji wspomniałeś 
o zmiennej prędkości rotacji lub aktywności ośrodków energetycznych. Co 
miałeś na myśli przez tą prędkość obrotu? 

R A  Jestem Ra. Każde centrum energetyczne ma szeroki zakres prędkości 
obrotowych lub jak możesz to zobaczyć wyraźniej w odniesieniu do koloru, 
blasku. Im silniej wola istoty koncentruje się na każdym centrum energii i 
poprawia je lub oczyszcza, tym jaśniejsze lub obrotowo aktywne będzie 
każde centrum energii. W przypadku samoświadomej istoty nie jest 
konieczne, aby centra energetyczne były aktywowane w kolejności. W ten 
sposób istoty mogą mieć niezwykle błyszczące centra energetyczne, będąc 
jednocześnie dość niezrównoważonymi w aspekcie fioletowego promienia 
z powodu braku uwagi poświęconej całemu doświadczeniu istoty. 

Klucz do równowagi można wtedy upatrywać w niezbadanej, spontanicznej 
i uczciwej odpowiedzi istot na doświadczenia, w ten sposób maksymalnie 
wykorzystując doświadczenie, a następnie stosując ćwiczenia równoważące 
i osiągając właściwą postawę dla najbardziej oczyszczonego spektrum 
manifestacji centrum energii w fioletowym promieniu.  

To dlatego blask lub prędkość obrotowa centrów energetycznych nie jest 
uważana za ważniejszą od zrównoważonego aspektu lub manifestacji 
fioletowego promienia istoty, jeśli chodzi o zdolność do zbioru; bo te istoty, 
które są niezrównoważone, zwłaszcza jeśli chodzi o promienie pierwotne, 
nie będą w stanie wytrzymać wpływu miłości i światła inteligentnej 
nieskończoności w stopniu niezbędnym do zbiorów. 

41.20 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz mi powiedzieć, jaka jest różnica między 
przestrzenią/czasem a czasem/przestrzenią? 

R A  Jestem Ra. Używając waszych słów, różnica jest taka jak między 
widzialnym a niewidzialnym lub fizycznym a metafizycznym. Używając 
terminów matematycznych, tak jak ten, którego nazywasz Larsonem, 
różnica jest taka jak między s/t i t/s. 

41.21 P Y T A J Ą C Y  Wspomniałeś na ostatniej sesji, że post jest metodą usuwania 
niechcianych form myślowych. Czy możesz rozwinąć ten proces i wyjaśnić 
trochę więcej, jak to działa? 
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R A  Jestem Ra. To, tak jak wszystkie techniki uzdrawiania, musi być 
używane przez świadomą istotę; to znaczy, mając świadomość, że pozbycie 
się nadmiaru oraz niepożądanego materiału z kompleksu ciała jest analogią 
do pozbycia się z umysłu lub ducha nadmiaru lub niepożądanego 
materiału. W ten sposób ta dyscyplina lub wyparcie niepożądanej części 
jako odpowiedniej części jaźni jest przenoszona przez drzewo umysłu w dół, 
przez pień, do poziomów podświadomości, na których następuje 
połączenie. W ten sposób ciało, umysł i duch zgodnie wyrażają odrzucenie 
nadmiaru lub niepożądanego duchowego lub mentalnego materiału jako 
części istoty. 

Wszystko wtedy odpada, a istota- rozumiejąc, jeśli można tak powiedzieć, 
i doceniając naturę odrzuconego materiału jako części większej jaźni, mimo 
to, poprzez działanie woli, oczyszcza i udoskonala kompleks 
umysłu/ciała/ducha, manifestując pożądaną postawę kompleksu umysłu 
lub kompleksu ducha. 

41.22 P Y T A J Ą C Y  Czy to byłoby jak świadome przeprogramowanie katalizatora? 
Na przykład, dla niektórych bytów katalizator jest zaprogramowany przez 
wyższe ja do tworzenia doświadczeń, tak aby istota mogła uwolnić się od 
niechcianych zniekształceń. Czy byłoby to analogiczne do tego, że istota 
świadomie programuje to uwolnienie i używa postu jako metody 
komunikacji z samym sobą? 

R A  Jestem Ra. Jest to nie tylko poprawne, ale można pójść dalej. Jaźń, jeśli 
jest w dostatecznie dużym stopniu świadoma działania tego katalizatora i 
technik programowania, może poprzez koncentrację woli i samej wiary 
spowodować przeprogramowanie bez analogii postu, diety lub innej 
analogicznej dyscypliny związanej z kompleksem ciała. 

41.23 P Y T A J Ą C Y  Mam książkę, „Inicjacja”,3 w której kobieta opisuje inicjację. Czy 
znasz zawartość tej książki? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. Skanujemy twój umysł. 

41.24 P Y T A J Ą C Y  Jim przeczytał całą książkę. Ja przeczytałem tylko część, ale 
zastanawiałem się, czy nauki zawarte w książce w odniesieniu do 
równoważenia były waszymi naukami, naukami Ra? 

R A  Jestem Ra. Jest to zasadniczo poprawne w przypadku zniekształceń, 

                                                             
3 Initiation, autor: Elisabeth Haich 
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które można zobaczyć, gdy ten materiał jest zestawiony z materiałem, który 
oferujemy. 

41.25 P Y T A J Ą C Y  Dlaczego czerwone, żółte i niebieskie centra energii są nazywane 
centrami podstawowymi? Myślę, że to rozumiem z poprzedniego 
materiału, ale czy istnieją jakieś ślady tych podstawowych kolorów 
prowadzące z powrotem do inteligentnej nieskończoności, które są głębsze 
niż to, co nam dałeś? 

R A  Jestem Ra. Nie możemy powiedzieć, co może się wydawać głębokie 
istocie. Promienie czerwone, żółte i niebieskie są pierwotne, ponieważ 
oznaczają aktywność o charakterze pierwotnym. 

Podstawą jest czerwony promień; pomarańczowy promień jest ruchem w 
kierunku żółtego promienia, który jest promieniem samoświadomości i 
interakcji. Zielony promień to ruch poprzez różne doświadczenia wymiany 
energii związane ze współczuciem i przebaczającą miłością do pierwotnego 
niebieskiego promienia, który jest pierwszym promieniem promieniowania 
siebie, niezależnie od jakichkolwiek działań innych. 

Istota zielonego promienia jest nieskuteczna w obliczu blokady ze strony 
innych ja. Istota niebieskiego promienia jest współ-Stwórcą. Może to być 
po prostu powtórzeniem wcześniejszej działalności, ale jeśli weźmiesz pod 
uwagę funkcję Logosu jako reprezentanta Nieskończonego Stwórcy w 
urzeczywistnianiu poznania Stwórcy przez Stwórcę, być może zobaczysz 
kroki, za pomocą których można to osiągnąć. 

Czy możemy prosić o ostatnie pełne pytanie, zanim zakończymy pracę? 

41.26 P Y T A J Ą C Y  To może być zbyt długie pytanie jak na tę pracę, ale zadam je, a 
jeśli jest zbyt długie, możemy je kontynuować w późniejszym czasie. 

Czy mógłbyś mi opowiedzieć o rozwoju kompleksu pamięci społecznej Ra 
od jego pierwszych początków i jakiego katalizatora użył, aby dostać się 
tam, gdzie się teraz znajduje, w aktywacji promieni? Czy to zbyt długie 
pytanie? 

R A  Jestem Ra. To pytanie nie wymaga długiej odpowiedzi, ponieważ my, 
którzy doświadczyliśmy gęstości wibracji na tej sferze planetarnej, którą 
nazywacie Wenus, mieliśmy szczęście, mogąc poruszać się w harmonii z 
wibracjami planety z harmonijnym przejściem do drugiej, trzeciej i czwartej 
i znacznie przyspieszone doświadczenie czwartej gęstości. 
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Spędziliśmy dużo czasu/przestrzeni, jeśli można tak powiedzieć, w piątej 
gęstości, równoważąc intensywne współczucie, którego nabraliśmy w 
czwartej gęstości. Ukończenie [nauki] znowu było harmonijne, a nasz 
kompleks pamięci społecznej, który najmocniej utrwalił się w czwartej 
gęstości, pozostał bardzo silny i pomocny. 

Nasza praca w szóstej gęstości została również przyspieszona z powodu 
harmonii naszego kompleksu pamięci społecznej, dzięki czemu mogliśmy 
jako członkowie Konfederacji jeszcze szybciej zbliżyć się do przejścia do 
siódmej gęstości. Niemniej jednak, nasza harmonia jest bolesnym źródłem 
naiwności, jeśli chodzi o pracę z waszą planetą. Czy jest jakieś krótkie 
pytanie, zanim opuścimy ten instrument? 

41.27 P Y T A J Ą C Y  Zapytam tylko, czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument 
czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt? 

R A  Jestem Ra. Wszystko jest dobrze. Zostawiam was, moi przyjaciele, w 
miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Dlatego idźcie dalej, 
radując się mocą i pokojem Jednego Nieskończonego Stwórcy. Adonai. 



 

SESJA 42. 
22 MARCA 1981  

42.0 R A  Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego 
Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz. 

42.1 P Y T A J Ą C Y  Mam pytanie dotyczące równoważenia. Jest dość długie i 
skopiujemy je bezpośrednio do książki. Jeśli możesz odpowiedzieć bez 
czytania, zaoszczędziłoby to czas, w przeciwnym razie przeczytam. 

R A  Jestem Ra. Rozumiemy Twoje pragnienie zachowania możliwości. 
Jednakże, podsumowanie zapytania byłoby dobre. Bo jeśli odpowiemy na 
zadane mentalnie zapytanie, to zapytanie nie zostanie opublikowane. Jeśli 
chcesz, aby ta odpowiedź była przeznaczona wyłącznie do użytku 
prywatnego, będziemy kontynuować. 

42.2 P Y T A J Ą C Y  Zatem przeczytam je bardzo szybko, to pytanie. 

Wygłoszę stwierdzenie i poproszę o skomentowanie stopnia jego 
dokładności. Zakładam, że żadna sytuacja, z którą mogłaby się zmierzyć 
zrównoważona istota, nie przechyliłaby jej ani w stronę pozytywnych, ani 
negatywnych emocji. Pozostając bez emocji w każdej sytuacji, 
zrównoważona istota może wyraźnie rozróżnić odpowiednie i konieczne 
reakcje w harmonii z Prawem Jedności w każdej sytuacji. 

Większość istot na naszej planecie nieświadomie znajduje się w każdej 
sytuacji emocjonalnej, z którą się styka, zgodnie z własnymi, unikalnymi 
uprzedzeniami. I z powodu tych uprzedzeń nie są w stanie wyraźnie 
zobaczyć możliwości nauczania/uczenia się i odpowiedniej reakcji w każdej 
sytuacji emocjonalnej i dlatego muszą, poprzez proces wielu prób i błędów 
oraz znoszenia wynikającego z tego bólu, powtarzać takie sytuacje wiele, 
wiele razy dopóki nie staną się świadomi potrzeby zrównoważenia swoich 
ośrodków energetycznych, a tym samym ich reakcji i zachowań. 

Kiedy osoba staje się świadoma potrzeby zrównoważenia swoich ośrodków 
energetycznych i reakcji, następnym krokiem jest umożliwienie 
odpowiednio pozytywnym lub negatywnym reakcjom na sytuacje 
emocjonalne na swobodne przepływanie przez jej istotę, bez zachowania 
jakiegokolwiek emocjonalnego zabarwienia po tym jak zostało to 
świadomie zaobserwowane i dopuszczone do przepływu przez tę istotę. I 
zakładam, że ta zdolność do świadomego obserwowania pozytywnie lub 
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negatywnie naładowanej energii przepływającej przez istotę może zostać 
wzmocniona przez praktykę ćwiczeń równoważących, które nam dałeś, z 
rezultatem osiągnięcia równowagi przez istotę, która pozwoliłaby jej 
pozostać pozbawioną emocji i niezniekształconą w odniesieniu do Prawa 
Jedności w każdej sytuacji, podobnie jak obiektywny widz filmu 
telewizyjnego. 

Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Jest to błędne zastosowanie omawianego przez nas 
równoważenia.1 Ćwiczenie polegające na doświadczaniu najpierw uczuć, a 
następnie świadomego odkrywania ich antytez w istocie, ma na celu nie 
płynny przepływ uczuć, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych, przy 
jednoczesnym pozostaniu niezachwianą, ale raczej cel, by stać się 
niezachwianą. Jest to prostszy rezultat oraz, powiedzmy, wymaga dużo 
praktyki. 

Katalizator doświadczenia działa w celu wywołania uczenia się/nauk tej 
gęstości. Jednakże, jeśli w istocie widać reakcję, nawet jeśli jest ona po 
prostu obserwowana, istota nadal używa katalizatora do uczenia 
się/nauczania. Końcowym rezultatem jest to, że katalizator nie jest już 
potrzebny. Zatem dana gęstość nie jest już potrzebna. 

Nie jest to obojętność ani obiektywizm, ale precyzyjnie dostrojone 
współczucie i miłość, które postrzegają wszystko jako miłość. To widzenie 
nie wywołuje odpowiedzi z powodu reakcji katalitycznych. W ten sposób 
istota może teraz stać się współ-Stwórcą empirycznych zdarzeń. To jest 
prawdziwsza równowaga. 

42.3 P Y T A J Ą C Y  Spróbuję dokonać analogii. 

Jeśli zwierzę, niech będzie byk w zagrodzie, zaatakuje cię, ponieważ 
wszedłeś do jego zagrody, szybko schodzisz mu z drogi, ale nie obwiniasz 
go. Albo nie odczuwasz żadnej reakcji emocjonalnej poza reakcją strachu, 
że może cię skrzywdzić. 

Jeśli jednak napotkasz inną jaźń na jego terytorium, a ona cię zaatakuje, 
twoja reakcja może mieć bardziej emocjonalny charakter, powodując 
fizyczne reakcje cielesne. Czy mam rację, zakładając, że kiedy twoja reakcja 
na zwierzę i na drugą jaźń, postrzegając ich jako Stwórcę, kochając obojga 
z nich i zrozumienie, że ich działania w atakowaniu ciebie są działaniami 
                                                             

1  Omówiono w 5.2. 
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ich wolnej woli, to wtedy odpowiednio się zbalansowałeś w tym obszarze? 
Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. To w zasadzie jest poprawne. Jednakże, zrównoważona istota 
dostrzeże w pozornym ataku innej jaźni przyczyny tego działania, które w 
większości przypadków są bardziej złożone niż przyczyna ataku byka 
drugiej gęstości, jak to było w twoim przykładzie. Tak więc ta 
zrównoważona istota byłaby otwarta na znacznie więcej możliwości 
służenia innemu ja trzeciej gęstości. 

42.4 P Y T A J Ą C Y  Czy doskonale zrównoważona istota odczuwa emocjonalną 
reakcję, gdy jest atakowana przez drugą jaźń? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. Odpowiedzią jest miłość. 

42.5 P Y T A J Ą C Y  W iluzji, której teraz doświadczamy, trudno jest utrzymać tę 
reakcję, zwłaszcza jeśli atak istoty powoduje ból fizyczny, ale zakładam, że 
odpowiedź ta powinna być utrzymywana nawet poprzez fizyczną utratę 
życia lub ekstremalny ból. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Jest to słuszne, a ponadto ma zasadnicze znaczenie dla 
zrozumienia, powiedzmy, zasady równowagi. Równowaga nie jest 
obojętnością, ale raczej obserwatorem, który nie jest zaślepiony żadnym 
uczuciem rozłąki, ale raczej jest w pełni nasycony miłością. 

42.6 P Y T A J Ą C Y  Na ostatniej sesji stwierdziłeś, że „Spędziliśmy (czyli Ra) dużo 
czasu/przestrzeni w piątej gęstości, równoważąc intensywne współczucie 
którego nabraliśmy w czwartej gęstości”. Czy mógłbyś rozwinąć tę 
koncepcję w odniesieniu do tego, o czym właśnie rozmawialiśmy? 

R A  Jestem Ra. Jak powiedzieliśmy, czwarta gęstość obfituje we współczucie. 
To współczucie jest szaleństwem, gdy patrzy się na nie oczami mądrości. 
Jest zbawieniem trzeciej gęstości, ale stwarza niedopasowanie w ostatecznej 
równowadze istoty. 

Tak więc my, jako społeczny kompleks pamięci czwartej gęstości, mieliśmy 
skłonność do współczucia, a nawet do męczeństwa na rzecz innych ja. 
Kiedy osiągnęliśmy zbiór do piątej gęstości, odkryliśmy, że na tym 
poziomie wibracji można było dostrzec wady w skuteczności takiego 
niezaspokojonego współczucia. Spędziliśmy dużo czasu/przestrzeni na 
kontemplacji tych dróg Stwórcy, które nasycają miłość mądrością. 
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42.7 P Y T A J Ą C Y  Chciałbym dokonać analogii do tego w trzeciej gęstości. 

Wiele istot tutaj odczuwa wielkie współczucie w kierunku łagodzenia 
fizycznych problemów innych jaźni z trzeciej gęstości poprzez służenie im 
na wiele sposobów, przynosząc im jedzenie, jeśli jest głód - tak jak jest teraz 
w krajach afrykańskich - przynosząc im lekarstwa, jeśli wierzą, że wymagają 
podawania im środków medycznych oraz byciu w wielkim stopniu 
bezinteresownym we wszystkich tych służbach. 

To tworzy polaryzację lub wibrację, która jest w harmonii z zielonym 
promieniem lub czwartą gęstością. Niemniej jednak, nie jest to 
zrównoważone zrozumieniem piątej gęstości, że istoty te doświadczają 
katalizatora, a bardziej zrównoważoną służbą ich potrzebom byłoby 
zapewnienie im wiedzy niezbędnej do osiągnięcia stanu świadomości 
czwartej gęstości niż w tym czasie byłoby to zaspokajanie ich fizycznych 
potrzeb. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. To jest niepoprawne. W przypadku kompleksu 
umysłu/ciała/ducha, który głoduje, właściwą odpowiedzią jest nakarmienie 
ciała. Możesz to ekstrapolować. 

Z drugiej strony jednak masz rację, zakładając, że reakcja zielonego 
promienia nie jest tak wyrafinowana, jak ta, która została nasycona 
mądrością. Ta mądrość umożliwia istocie docenienie jej wkładu w 
świadomość planetarną poprzez jakość jej bytu, bez względu na aktywność 
lub zachowanie, które oczekuje rezultatów na planach widzialnych. 

42.8 P Y T A J Ą C Y  W takim razie dlaczego mamy obecnie do czynienia z 
ekstremalnym problemem głodu w rejonie Afryki? Czy to... czy jest ku 
temu jakiś metafizyczny powód, czy też jest to przypadkowe zdarzenie? 

R A  Jestem Ra. Twoje wcześniejsze przypuszczenie było słuszne, jeśli chodzi 
o katalityczne działanie tego głodu i złego stanu zdrowia. Jednakże jest to 
wolna wola istoty, aby odpowiedzieć na tę trudną sytuację innych ja, a 
ofiarowanie potrzebnego pożywienia i substancji jest właściwą odpowiedzią 
w ramach waszej nauki/nauczania w obecnym czasie, które obejmują 
rosnące poczucie miłości do innych ja i służenia im. 

42.9 P Y T A J Ą C Y  Jaka jest różnica w zakresie aktywacji centrum energetycznego 
między osobą, która tłumi reakcje naładowane emocjonalnie na sytuacje 
naładowane emocjonalnie, a osobą zrównoważoną, a zatem prawdziwie 
niewzruszoną przez emocjonalnie naładowane sytuacje? 
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R A  Jestem Ra. To zapytanie zawiera niepoprawne założenie. Dla 
prawdziwie zrównoważonej istoty żadna sytuacja nie byłaby naładowana 
emocjonalnie. Rozumiejąc to, możemy powiedzieć, co następuje: 

Tłumienie emocji depolaryzuje istotę o tyle, o ile nie zdecyduje się wówczas 
na spontaniczne wykorzystywanie katalitycznego działania obecnej 
przestrzeni/czasu, przyciemniając tym samym centra energetyczne. Istnieje 
jednak pewna polaryzacja w kierunku pozytywnym, jeśli przyczyną tego 
tłumienia jest branie pod uwagę inne jaźnie. 

Istota, która pracowała z katalizatorem dostatecznie długo, aby móc wyczuć 
katalizator, ale nie uznała za konieczne wyrażenie reakcji, nie jest jeszcze 
zrównoważona, ale nie cierpi na depolaryzację ze względu na 
transparentność swojego kontinuum doświadczenia. W ten sposób 
stopniowy wzrost zdolności obserwowania własnych reakcji i poznania 
siebie przybliży ją coraz bardziej do prawdziwej równowagi. Cierpliwość 
jest wymagana i sugerowana, ponieważ katalizator jest intensywny na 
waszym planie, a jego użycie musi być docenione przez okres 
konsekwentnego uczenia się/nauczania. 

42.10 P Y T A J Ą C Y  W jaki sposób osoba może wiedzieć, kiedy jest niewzruszona 
sytuacją naładowaną emocjonalnie, czy tłumi przepływ emocji, czy jest w 
równowadze i prawdziwie niewzruszona? 

R A  Jestem Ra. Mówiliśmy na ten temat. Dlatego też pokrótce powtórzymy, 
że dla zrównoważonej istoty żadna sytuacja nie ma ładunku 
emocjonalnego, ale jest to po prostu sytuacją, jak każda inna, w której istota 
może lub nie może dostrzec okazji do służby. Im bliżej istota zbliża się do 
tej postawy, tym bliżej jej do równowagi. 

Możesz zauważyć, że nie jest naszą rekomendacją, aby reakcje na katalizator 
były stłumione lub zduszone, chyba że takie reakcje byłyby przeszkodą 
niezgodną z Prawem Jedności dla innej jaźni. O wiele, wiele lepiej jest 
pozwolić doświadczeniu wyrazić się, aby istota mogła następnie pełniej 
wykorzystać ten katalizator. 

42.11 P Y T A J Ą C Y  W jaki sposób osoba może ocenić, które centra energii w jej 
istocie są aktywowane i nie wymagają natychmiastowej uwagi, a które nie 
są aktywowane i wymagają natychmiastowej uwagi? 

R A  Jestem Ra. Myśli istoty, jej uczucia lub emocje, a co najmniej jej 
zachowanie, są drogowskazami do nauczania/uczenia się siebie przez siebie. 
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Analizując swoje doświadczenia cyklu dobowego, jednostka może ocenić, 
co uważa za nieodpowiednie myśli, zachowania, uczucia i emocje. 

Badając te nieodpowiednie działania kompleksów umysłu, ciała i ducha, 
istota może następnie umieścić te zniekształcenia we właściwym promieniu 
wibracyjnym i tym samym zobaczyć, gdzie jest potrzebna praca. 

42.12 P Y T A J Ą C Y  Na ostatniej sesji powiedziałeś: „Jaźń, jeśli jest w dostatecznie 
dużym stopniu świadoma działania tego katalizatora i technik 
programowania, może poprzez koncentrację woli i samej wiary 
spowodować przeprogramowanie bez analogii postu, diety lub innej 
analogicznej dyscypliny związanej z kompleksem ciała”. 

Jakich technik programowania używa Wyższa Jaźń, aby zapewnić, że 
pożądane lekcje są przyswajane lub podejmowane przez jaźń trzeciej 
gęstości w naszym laboratorium inkarnacji trzeciej gęstości? 

R A  Jestem Ra. Jest tylko jedna technika tego wzrastania lub pielęgnowania 
woli i wiary, a jest nią skupianie uwagi. Czas uwagi tych, których nazywasz 
dziećmi, jest uważany za krótki. Czas duchowego skupienia uwagi 
większości waszych ludzi jest taki jak dziecka. Tak więc jest to kwestia chęci 
zebrania uwagi i utrzymania jej w pożądanym programie. 

To, gdy jest kontynuowane, wzmacnia wolę. Cała działalność może mieć 
miejsce tylko wtedy, gdy istnieje wiara, że wynik tej dyscypliny jest 
możliwy. 

42.13 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz wspomnieć o niektórych ćwiczeniach, które 
pomagają zwiększyć koncentrację uwagi? 

R A  Jestem Ra. Takie ćwiczenia są powszechne wśród wielu mistycznych 
tradycji waszych istot. Wizualizacja kształtu i koloru, które są osobistą 
inspirującą jakością dla medytującego, jest sercem tego, co nazwalibyście 
religijnymi aspektami tego rodzaju wizualizacji. 

Wizualizacja prostych kształtów i kolorów, które nie mają wrodzonej 
inspirującej jakości dla istoty, stanowi podstawę tego, co możesz nazwać 
waszymi magicznymi tradycjami. 

Nie ma znaczenia, czy wyobrażasz sobie różę, czy koło. Sugeruje się jednak, 
aby wybrać jedną lub drugą ścieżkę wizualizacji, aby ćwiczyć tę zdolność. 
Dzieje się tak dzięki starannemu ułożeniu kształtów i kolorów, które przez 
osoby przesiąknięte magiczną tradycją określane były jako wizualizacje. 
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42.14 P Y T A J Ą C Y  W młodości kształciłem się w naukach inżynierskich, które 
uwzględniają konieczność trójwymiarowej wizualizacji w procesach 
projektowania. Czy byłoby to pomocne jako podstawa dla rodzaju 
wizualizacji, o której mówisz, czy też nie miałoby to żadnej wartości? 

R A  Jestem Ra. Dla ciebie, pytającego, to doświadczenie było cenne. Dla 
mniej wyczulonej istoty nie uzyskałoby odpowiedniego wzrostu 
koncentracyjnej energii. 

42.15 P Y T A J Ą C Y  Wtedy mniej wyczulona istota powinna użyć – Czego powinna 
użyć dla odpowiedniej energii? 

R A  Jestem Ra. W przypadku mniej wrażliwej jednostki wybór osobiście 
inspirujących obrazów jest właściwy, niezależnie od tego, czy inspiracją jest 
róża, która jest doskonałym pięknem, krzyż, który jest doskonałą ofiarą, 
Budda, który jest Wszechistnieniem w Jednym lub cokolwiek innego co 
może zainspirować jednostkę. 

42.16 P Y T A J Ą C Y  Miałem jedno doświadczenie w medytacji (o którym mówiłem 
wcześniej),2 które było bardzo głębokie, około dwudziestu lat temu lub 
trochę mniej. Które dyscypliny byłyby najbardziej odpowiednie do 
odtworzenia tej sytuacji i tego typu doświadczeń? 

R A  Jestem Ra. Do twojego doświadczenia najlepiej podejść z ceremonialną 
magiczną postawą. Jednakże wędrowiec lub adept będzie miał o wiele 
większy potencjał do tego typu doświadczenia, które, jak niewątpliwie 
przeanalizowałeś, ma charakter archetypowy, należący do korzeni 
kosmicznej świadomości. 

42.17 P Y T A J Ą C Y  Czy było to w jakikolwiek sposób związane ze Złotym Świtem w 
magii ceremonialnej? 

R A  Jestem Ra. Związek był zgodny. 

42.18 P Y T A J Ą C Y  A zatem, próbując odtworzyć to doświadczenie, czy w takim 
przypadku powinienem postępować zgodnie z praktykami Zakonu Złotego 
Świtu w odtwarzaniu tego? 

R A  Jestem Ra. Próba odtworzenia doświadczenia inicjacyjnego oznacza 
poruszanie się, powiedzmy, do tyłu. Niemniej jednak praktyka tej formy 

                                                             
2  W 34.3. 
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służby innym jest odpowiednia w twoim przypadku, pracując z twoimi 
współpracownikami. Osobom pozytywnie spolaryzowanym nie jest dobrze 
pracować samodzielnie. Przyczyny tego są oczywiste. 

42.19 P Y T A J Ą C Y  Zatem to doświadczenie było formą inicjacji? Czy to jest 
poprawne? 

R A  Jestem Ra. Tak. 

42.20 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Korzystając z relacji nauczania/uczenia się między 
rodzicem a dzieckiem, jakie rodzaje działań zademonstrowałyby aktywację 
każdego centrum energii w kolejności od czerwieni do fioletu? 

R A  Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne zapytanie tej pracy. 

Istota, dziecko czy dorosły, jak to nazywacie, nie jest instrumentem, na 
którym można grać. Odpowiednim narzędziem nauczania/uczenia się 
dziecka przez rodzica jest otwartość serca rodzica i całkowita akceptacja 
istoty dziecka. Obejmie to wszystko, co dziecko wniosło do doświadczenia 
życiowego na tej płaszczyźnie. 

W tej relacji są dwie rzeczy, które są szczególnie ważne, poza podstawową 
akceptacją dziecka przez rodzica. 

Po pierwsze, doświadczenie wszelkich środków, których rodzic używa do 
wielbienia i dziękczynienia Jedynemu Nieskończonemu Stwórcy, powinno, 
o ile to możliwe, być codziennie dzielone z istotą dziecięcą, jakbyście to 
nazwali. 

Po drugie, współczucie rodzica dla dziecka może być złagodzone przez 
zrozumienie, że istota dziecięca nauczy się od rodzicielskiej innej jaźni 
uprzedzeń związanych ze służbą innym lub służbą sobie. To jest powód, dla 
którego pewna dyscyplina jest odpowiednia w nauczaniu/uczeniu się. Nie 
dotyczy to aktywacji żadnego centrum energii, ponieważ każda istota jest 
wyjątkowa, a każda relacja z sobą i innymi jaźniami jest podwójnie 
wyjątkowa. Z tego powodu podane wskazówki mają jedynie charakter 
ogólny. 

Czy jest jakieś krótkie pytanie, zanim opuścimy ten instrument? 

42.21 P Y T A J Ą C Y  Jeśli to nie jest wystarczająco krótkie, nie kłopocz się udzielaniem 
odpowiedzi. Ale po kolei, zastanawiałem się, czy pewne części są zawsze 
usuwane - te same części - w przypadku okaleczeń bydła i czy jest to 
związane z centrami energii i dlaczego te części, te konkretne części, zostały 
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usunięte. Ale jeśli to zbyt długa odpowiedź, po prostu zapytam, czy jest coś, 
co możemy zrobić, by instrument czuł się bardziej komfortowo lub by 
poprawić kontakt? 

R A  Jestem Ra. Dobrze byłoby odpowiedzieć na to pytanie w innej pracy. Z 
instrumentem jest w porządku. 

Jestem Ra. Zostawiam was, moi przyjaciele, w miłości i świetle 
Nieskończonego Stwórcy. Idźcie więc naprzód, radując się mocą i pokojem 
Jednego Nieskończonego Stwórcy.  Adonai. 



 

SESJA 43. 
24 MARCA 1981  

43.0 R A  Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego 
Nieskończonego Stwórcy. 

Zanim będziemy się komunikować, prosimy o dostosowanie, bez dotykania 
kompleksu fizycznego ciała tego instrumentu, przedmiotu, który naciska 
na głowę instrumentu. To powoduje pewne zakłócenia w naszym 
kontakcie. 

43.1 P Y T A J Ą C Y  Czy to poduszka czy coś innego? Czy... mówisz o poduszce pod 
szyją? 

R A  Jestem Ra. Na koronie głowy przebiega linia interferencji. 

43.2 P Y T A J Ą C Y  Czy to jest to? [Pytający znajduje dwucalowe zagięcie w pościeli 
trzy cale nad głową instrumentu i rozprostowuje je na płasko.] Czy to 
wszystko? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. Zwiększ odległość od czubka głowy. 

43.3 P Y T A J Ą C Y  [Zagniecenia w prześcieradle są wygładzane na całej jego długości 
obok głowy instrumentu.] Czy to jest zadowalające? 

R A  Jestem Ra. Tak. 

43.4 P Y T A J Ą C Y  Przepraszam, że tego nie zauważyliśmy. 

R A   Komunikujemy się teraz. 

43.5 P Y T A J Ą C Y  Spróbuję wrócić do ostatniego pytania, które pozostało z 
ostatniej sesji, jeśli możesz na nie odpowiedzieć. Nie wiem, czy ma to 
jakiekolwiek znaczenie, ale właśnie przyszło mi do głowy, że części usunięte 
przy okaleczeniach bydła są za każdym razem takie same i po prostu 
zastanawiałem się, czy jest to związane z centrami energii i dlaczego są 
ważne, jeśli tak było? 

R A  Jestem Ra. Jest to w zasadzie poprawne, jeśli możesz zrozumieć, że 
istnieje związek między centrami energii a różnymi formami myślowymi. 
W ten sposób lęki zbiorowej świadomości tworzą klimat dla koncentracji 
na usuwaniu części ciała, które symbolizują obszary troski lub strachu w 
świadomości zbiorowej. 
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43.6 P Y T A J Ą C Y  Czy mówisz zatem, że te części, które są usuwane, są powiązane 
ze świadomością masową ludzkiej formy trzeciej gęstości na planecie i ten 
strach jest używany w jakiś sposób przez byty drugiej gęstości, czy też - 
poprawka, istoty myślokształtne - które dokonują okaleczeń? 

R A  Jestem Ra. Jest to poprawne, jak ostatnio stwierdzono. Myślokształtne 
istoty żywią się strachem; dzięki temu są w stanie dokonać precyzyjnych 
uszkodzeń zgodnie z systemami symboliki. Inne typy drugiej gęstości, o 
których mówisz, potrzebują tego co nazywacie krwią. 

43.7 P Y T A J Ą C Y  Czy te inne typy drugiej gęstości potrzebują krwi, aby pozostać 
w ciele? Czy wchodzą i wychodzą z naszej fizycznej gęstości z jednego z 
planów astralnych? 

R A  Jestem Ra. Te istoty są, powiedzmy, stworzeniami z grupy Oriona. Nie 
istnieją na płaszczyznach astralnych, tak jak formy myślowe, ale czekają na 
powierzchni ziemi. Jak zawsze przypominamy, że mamy wrażenie, że tego 
typu informacje są nieważne. 

43.8 P Y T A J Ą C Y  Zgadzam się z tobą całym sercem, ale czasami przed zbadaniem 
jakiegoś obszaru jestem zagubiony, aby wiedzieć, czy doprowadzi to do 
lepszego zrozumienia. Wydawało się, że jest to w jakiś sposób związane z 
centrami energii, o których mówiliśmy. 

Mam zamiar wygłosić stwierdzenie i poprosić o komentarz na jego temat 
pod kątem poprawności. Tym stwierdzeniem jest: 

Kiedy światło Stwórcy jest rozszczepione lub rozdzielone na kolory i centra 
energii dla doświadczenia, to aby ponownie zjednoczyć się ze Stwórcą, 
centra energii muszą być zrównoważone dokładnie tak samo, jak 
rozszczepione światło gdy pochodziło od Stwórcy. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Udzielenie temu zapytaniu prostej odpowiedzi byłoby prawie 
niemożliwe. 

Uprościmy, koncentrując się na tym, co uważamy za główną ideę, do której 
dążysz. Już wiele razy mówiliśmy o względnym znaczeniu równoważenia w 
przeciwieństwie do względnej nieważności maksymalnej aktywacji każdego 
centrum energii.1 Powód jest taki, jak słusznie przypuszczałeś. 

W ten sposób istota, jeśli znajduje się na ścieżce możliwego pozytywnego 

                                                             
1  Omówiono w 29.27, 40.4 i 41.19. 
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zbioru, zajmuje się regulacją różnych energii doświadczenia.  Zatem 
najbardziej krucha istota może być bardziej zrównoważona niż ta z 
ekstremalną energią i aktywnością w służbie innym ze względu na 
wybredność, z jaką wola skupia się na wykorzystaniu doświadczenia w 
poznaniu siebie. Gęstości poza waszymi własnymi dają minimalnie 
zbalansowanej jednostce dużo czasu/przestrzeni i przestrzeni/czasu, za 
pomocą których można dalej udoskonalać te wewnętrzne równowagi. 

43.9 P Y T A J Ą C Y  W następnej gęstości, czyli... w czwartej gęstości, czy katalizator 
bólu fizycznego jest używany jako mechanizm równoważenia 
doświadczenia? 

R A  Jestem Ra. Użycie fizycznego bólu jest minimalne i dotyczy tylko końca 
inkarnacji czwartej gęstości. Ten fizyczny ból nie byłby uważany za 
wystarczająco silny, aby trzeba było, powiedzmy, go leczyć w trzeciej 
gęstości. Katalizatory bólu psychicznego i duchowego są używane w 
czwartej gęstości. 

43.10 P Y T A J Ą C Y  Dlaczego ból fizyczny jest częścią końca czwartej gęstości? 

R A  Jestem Ra. Można nazwać tę odmianę bólu zmęczeniem. 

43.11 P Y T A J Ą C Y  Jaka jest… Czy możesz w ogóle określić średnią długość życia 
wcielenia w przestrzeni/czasie czwartej gęstości? 

R A  Jestem Ra. Inkarnacja w przestrzeni/czasie typowa dla harmonijnej 
czwartej gęstości trwa około 90 000 lat, wg tego jak mierzycie czas. 

43.12 P Y T A J Ą C Y  Zatem czy istnieje czas/przestrzeń - czy istnieje wiele inkarnacji 
w czwartej gęstości z doświadczeniami czasu/przestrzeni między 
inkarnacjami? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

43.13 P Y T A J Ą C Y  Jak długi jest cykl doświadczeń w czwartej gęstości w naszych 
latach? 

R A  Cykl doświadczenia trwa około 30 milionów lat, jeśli istoty nie są w 
stanie być zebrane wcześniej. W tej gęstości istnieją zbiory, które są 
całkowicie funkcją gotowości kompleksu pamięci społecznej. Nie jest 
skonstruowana tak, jak wasza, ponieważ dotyczy bardziej przejrzystego 
zniekształcenia Jednego Nieskończonego Stwórcy. 

43.14 P Y T A J Ą C Y  Zatem duża różnica w gotowości na zebranie między trzecią a 
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czwartą gęstością polega na tym, że na końcu trzeciej gęstości osobnik jest 
zbierany jako funkcja pojedynczego fioletowego promienia, a w czwartej 
gęstości jest to równoważne fioletowemu promieniu całego kompleksu 
pamięci społecznej, który musi mieć charakter nadający się do zbioru, aby 
przejść do piątej gęstości? 

R A  Jestem Ra. Jest to poprawne, chociaż w piątej gęstości byty mogą wybrać 
uczenie się jako kompleks pamięci społecznej lub jako kompleksy 
umysłu/ciała/ducha i mogą przejść do szóstej gęstości w tych warunkach, 
ponieważ gęstość mądrości jest skrajnie swobodną gęstością, podczas gdy 
lekcje współczucia prowadzące do mądrości muszą koniecznie mieć związek 
z innymi jaźniami. 

43.15 P Y T A J Ą C Y  Czy zatem zbiory szóstej gęstości są ściśle związane z kompleksem 
pamięci społecznej, ponieważ znowu, współczucie zostało zmieszane z 
powrotem za pomocą mądrości? 

R A  Jestem Ra. To jest całkiem poprawne. 

43.16 P Y T A J Ą C Y  Wiemy, że fizyczny pojazd w czwartej gęstości, który jest 
używany w przestrzeni/czasie, jak zakładam, jest dość podobny do tego, 
którego używamy teraz w trzeciej gęstości. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Zastosowane pierwiastki chemiczne nie są takie same. Jednak 
wygląd jest podobny. 

43.17 P Y T A J Ą C Y  Czy konieczne jest jedzenie w czwartej gęstości? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

43.18 P Y T A J Ą C Y  Mechanizm, powiedzmy, społecznego katalizatora, 
spowodowany koniecznością odżywiania organizmu, jest wtedy aktywny w 
czwartej gęstości. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. To jest niepoprawne. Istota czwartej gęstości pragnie służyć, 
a przygotowywanie pożywienia jest niezwykle proste dzięki zwiększonej 
komunii między istotą a żywym pożywieniem. Dlatego nie jest to znaczący 
katalizator, ale raczej prosty warunek wstępny doświadczenia 
przestrzeni/czasu. Uwzględnionym katalizatorem jest konieczność 
spożywania żywności. Nie jest to uważane za ważne przez byty z czwartej 
gęstości, a zatem pomaga w nauczaniu/uczeniu się cierpliwości. 

43.19 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś trochę rozwinąć, w jaki sposób pomaga to w 
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nauczaniu/uczeniu się cierpliwości? 

R A  Jestem Ra. Zatrzymanie funkcji służenia innym wystarczająco długo, 
aby spożywać żywność, jest wezwaniem do cierpliwości. 

43.20 P Y T A J Ą C Y  Zgaduję, że nie jest konieczne spożywanie pokarmu w piątej 
gęstości. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. To jest niepoprawne. Niemniej jednak, pojazd potrzebuje 
pożywienia, które można przygotować myślami. 

43.21 P Y T A J Ą C Y  Jaki to byłby rodzaj żywności? 

R A  Jestem Ra. Nazwałbyś ten rodzaj nektaru spożywczego, ambrozją lub 
świetlnym bulionem o złotobiałym odcieniu. 

43.22 P Y T A J Ą C Y  Jaki jest cel spożywania pożywienia w piątej gęstości? 

R A  Jestem Ra. Jest to raczej centralny punkt. Celem przestrzeni/czasu jest 
zwiększenie działania katalitycznego stosownie do gęstości. Jednym z 
warunków wstępnych istnienia przestrzeni/czasu jest jakaś forma 
kompleksu ciała. Taki kompleks ciała musi być w jakiś sposób zasilany. 

43.23 P Y T A J Ą C Y  Następnie mamy do czynienia z… W trzeciej gęstości zasilanie 
naszego kompleksu cielesnego nie tylko napędza kompleks, ale także daje 
nam możliwość nauczenia się służby. W czwartej gęstości nie tylko napędza 
kompleks, ale także daje nam możliwość nauczenia się cierpliwości. W 
piątej gęstości napędza kompleks, ale czy uczy? 

R A  Jestem Ra. W piątej gęstości jest to pocieszenie, ponieważ [istoty] 
podobnie myślące zbierają się razem, aby dzielić się tym bulionem, stając 
się w ten sposób jednym w świetle i mądrości, łącząc serca i ręce w 
aktywności fizycznej. Tak więc w tej gęstości staje się to raczej pocieszeniem 
niż katalizatorem uczenia się. 

43.24 P Y T A J Ą C Y  Po prostu próbuję prześledzić, można by powiedzieć, ewolucję 
tego katalizatora, który następnie, jak powiedziałeś, zmienia się w piątej 
gęstości. Równie dobrze mógłbym to dokończyć i zapytać, czy w szóstej 
gęstości spożywa się pokarm? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. Jednakże natura tego pokarmu jest taka, że jest 
światłem i nie można jej opisać w żaden znaczący sposób, jeśli chodzi o treść 
twojego zapytania. 
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43.25 P Y T A J Ą C Y  W czwartej gęstości na tej planecie, po całkowitej przemianie i 
zakończeniu zbiorów, istoty czwartej gęstości będą inkarnować na 
powierzchni tej planety, jaką znamy teraz, na tej konkretnej powierzchni. 
Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Wiry prawdopodobieństwa/możliwości wskazują, że jest to 
najbardziej prawdopodobne. 

43.26 P Y T A J Ą C Y  Czy w tym czasie na powierzchni planety będą istnieć jakieś 
istoty piątej i/lub szóstej gęstości? 

R A  Jestem Ra. Nie przez dość długi czas, ponieważ istoty z czwartej gęstości 
muszą spędzać swoją przestrzeń/czas uczenia się/nauczania z istotami 
własnej gęstości. 

43.27 P Y T A J Ą C Y  Zatem zasadniczo mówisz, że w tym momencie nauki istoty z 
piątej lub szóstej gęstości nie byłyby zbyt dobrze zrozumiałe dla czwartej 
gęstości, nowych bytów z czwartej gęstości? 

R A  Jestem Ra. Czy chcesz nas o to zapytać? 

43.28 P Y T A J Ą C Y  Wydaje mi się, że nie wyraziłem tego poprawnie. Czy to prawda, 
że nowe istoty z czwartej gęstości muszą następnie ewoluować w swoim 
myśleniu, aby osiągnąć punkt, w którym lekcje piątej gęstości będą miały 
wartość? 

R A  Jestem Ra. Rozumiemy istotę twojego zapytania. Chociaż prawdą jest, 
że w miarę postępu istoty czwartej gęstości mają coraz większe 
zapotrzebowanie na nauki innych gęstości, prawdą jest również, że tak jak 
mówimy do was z powodu powołania, tak przywołane informacje są zawsze 
dostępne. Po prostu istoty piątej gęstości nie będą żyć na powierzchni sfery 
planetarnej, dopóki planeta nie osiągnie poziomu wibracji piątej gęstości. 

43.29 P Y T A J Ą C Y  Zastanawiam się zatem, czy mechanizm nauczania/uczenia się 
był taki sam, względnie, jak w czwartej gęstości. Z tego, co mówisz, wydaje 
się, że konieczne jest, aby najpierw zaistniało wezwanie do 
nauczania/uczenia się piątej gęstości, które ma być przekazane czwartej, tak 
jak powołanie musi istnieć tutaj, zanim lekcje czwartej gęstości zostaną 
przekazane trzeciej. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Pytanie to jest błędne, ponieważ doświadczenie w czwartej 
gęstości zdecydowanie nie jest tym samym, co doświadczenie w trzeciej 
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gęstości. Prawdą jest jednak, że ten sam mechanizm wzywania 
predysponuje otrzymywane informacje w sposób zgodny z wolną wolą. 

Podczas tej pracy możesz zadać jeszcze jedno pełne pytanie. 

43.30 P Y T A J Ą C Y  Powiedziałeś, że kluczem do wzmocnienia woli jest koncentracja. 
Czy możesz mi powiedzieć, jakie znaczenie mają poniższe środki 
wspomagające koncentrację? Wymieniłem: ciszę, kontrolę temperatury, 
komfort ciała, ekranowanie tak, jak klatka Faradaya chroniłaby przed 
promieniowaniem elektromagnetycznym, ekranowanie światła widzialnego 
i stały zapach, taki jak użycie kadzidełka do wzmocnienia koncentracji 
podczas medytacji. 

Innymi słowy, sytuacja izolacyjna. Wspomniałeś, że była to jedna z funkcji 
piramidy. 

R A  Jestem Ra. Analogie czynności kompleksu ciała do kompleksów umysłu 
i ducha zostały omówione wcześniej.2 Wszystkie te wspomniane wcześniej 
środki pomocnicze można uznać za pomocne w stymulowaniu tego, co w 
rzeczywistości pomaga koncentracji - czym jest wola istoty. Ta wolna wola 
może skupiać się na jakimkolwiek przedmiocie lub celu. 

43.31 P Y T A J Ą C Y  Naprawdę starałem się dojść do tego, czy zbudowanie lepszego 
miejsca dla naszych medytacji miałoby duże znaczenie. Mamy tu do 
czynienia z typami, o których wspomniałem, i wiem, że mamy całkowicie 
wolną wolę, czy skonstruujemy to, czy nie, ale po prostu starałem się 
zrozumieć zasady. Na przykład klatka Faradaya byłaby dość dużą 
konstrukcją i zastanawiałem się, czy miałaby jakąkolwiek realną wartość? 

R A  Jestem Ra. Bez naruszania wolnej woli możemy stwierdzić, że klatka 
Faradaya i zbiornik izolacyjny to gadżety. 

Otaczanie siebie w leśnej atmosferze, poza rozproszeniami, w miejscu pracy 
nieużywanym do żadnego innego celu, w którym ty i twoi towarzysze 
zgadzacie się odłożyć na bok wszystkie cele, z wyjątkiem medytacyjnego 
poszukiwania Nieskończonego Stwórcy, powiedzmy, nie gadżety, ale 
korzystanie ze stworzenia Ojca w miłości drugiej gęstości oraz w miłości i 
wsparciu innych jaźni.  

Czy są jakieś krótkie pytania, zanim ta praca dobiegnie końca? 

                                                             
2  Omówione wcześniej w 40.14 i 41.21–22. 
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43.32 P Y T A J Ą C Y  Chciałbym tylko zapytać, czy jest coś, co możemy zrobić, by 
instrument czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt? 

R A  Jestem Ra. Wszystko jest dobrze. Zostawiam was w miłości i świetle 
Jednego Nieskończonego Stwórcy. Dlatego idźcie dalej, radując się mocą i 
pokojem Jednego Nieskończonego Stwórcy. Adonai. 



 

SESJA 44 
28 MARCA 1981  

44.0 R A  Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego 
Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz. 

44.1 P Y T A J Ą C Y  Instrument miał pewne pytanie co do jej witalności. Ciężko nam 
było to ocenić. Czy możesz to skomentować? 

R A  Jestem Ra. Skanujemy ten instrument i stwierdzamy, że możemy służyć 
pomocą bez naruszania [wolnej woli] ze względu na decyzję tego 
instrumentu o możliwie najbardziej dokładnej ocenie, a nie jak najbardziej 
pożądanej. 

Byliśmy zaskoczeni, że byliśmy w stanie utrzymywać regularny kontakt 
podczas tego najbardziej intensywnego okresu ingerencji negatywnych 
wpływów. Transfery energii seksualnej w niektórych przypadkach dały 
temu instrumentowi dodatkowe, istotne zasoby, z których można czerpać. 
Jednakże w tej pracy tak nie jest i dlatego wola instrumentu kieruje jego 
cielesnym kompleksem. Ten instrument nie posiada oceny na temat tej 
służby. Zdolność woli, chociaż uznawana za najbardziej centralną i cenną, 
może w tym zastosowaniu spowodować poważne zniekształcenie 
kompleksu cielesnego instrumentu. 

Zwracamy uwagę, że męczeństwo niekoniecznie jest pomocne. Prosimy, 
aby ten instrument zbadał te myśli, osądził i rozróżnił możliwą ich 
prawdziwość; a jeśli zostaną uznane za prawdziwe, sugerujemy, aby ten 
instrument przekazał grupie wsparcia zdolność oceny, której interesy są o 
wiele bardziej zrównoważone niż tego instrumentu. Pozwólcie, aby decyzje 
podejmowane były bez oczekiwania lub przywiązania do wyniku. Możemy 
powiedzieć, że nasze nadzieje na długotrwały kontakt za pośrednictwem 
tego instrumentu zależą od jej dojrzałej zdolności służenia innym jaźniom 
poprzez akceptację ich pomocy i pozostanie w ten sposób skutecznym 
narzędziem. 

Chcemy podziękować pytającemu, że pozwolił nam odnieść się do tego 
punktu, gdyż zdawaliśmy sobie sprawę z wypaczeń spoczywających na 
osobie, której wola służenia nie jest regulowana wiedzą o ograniczeniach 
zniekształcenia kompleksu cielesnego. 

44.2 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś zakończyć ten kontakt tak szybko, jak to konieczne, 
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ponieważ nie jesteśmy obecnie świadomi poziomu witalności instrumentu? 

R A  Jestem Ra. Używając waszych słów, nasze ręce są do pewnego stopnia 
związane. Ten instrument sięgnął do wewnętrznych rezerw, które są drogo 
okupione. Dlatego mamy zaszczyt/obowiązek używać tej energii najlepiej 
jak potrafimy. Kiedy opadnie z sił, z całą pewnością, jak zawsze, wyrazimy 
potrzebę zakończenia pracy. Jedynym sposobem uniknięcia tego dzielenia 
się służbą za wszelką cenę jest powstrzymanie się od pracy. To jest dylemat. 

44.3 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz mi powiedzieć, co to za ton, który usłyszałem w 
lewym uchu, kiedy rozpocząłeś komunikację? 

R A  Jestem Ra. To był sygnał zorientowany negatywnie. 

44.4 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz mi powiedzieć, jak usłyszałbym pozytywnie 
zorientowany sygnał? 

R A  Jestem Ra. Istnieją dwa rodzaje pozytywnego sygnału. Po pierwsze, 
sygnał w prawym uchu oznacza znak, że otrzymujesz bezsłowną wiadomość 
o treści: „Słuchaj. Uważaj”. Drugim pozytywnym znakiem jest ton nad 
głową, który jest wyważonym potwierdzeniem myśli. 

44.5 P Y T A J Ą C Y  Czy są jakieś inne negatywnie zorientowane sygnały, które 
otrzymuję? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. Jesteś w stanie otrzymywać formy myślowe, 
formy słowne i wizje. Niemniej jednak wydaje się, że potrafisz to rozróżnić. 

44.6 P Y T A J Ą C Y  Czy istnieje powód, dla którego jestem otwarty na te negatywne 
sygnały? 

R A  Jestem Ra. Czy nie jesteś wszystkim? 

44.7 P Y T A J Ą C Y  Myślę, że dobrym pomysłem byłoby przerwanie kontaktu w tym 
momencie, aby umożliwić instrumentowi uzyskanie większej ilości energii, 
zanim będzie można kontynuować. To jest moja decyzja na ten moment. 
Bardzo chciałbym kontynuować kontakt, ale wydaje mi się, że chociaż nie 
potrafię określić poziomu instrumentu, instrument nie powinien już 
zużywać więcej energii. 

R A  Jestem Ra. Odpowiadamy na niezadane zapytanie. Jest to jednak bardzo 
istotne i dlatego prosimy o wybaczenie za to naruszenie. Energia tego 
instrumentu, przeznaczona tylko dla tego celu, została utracona. Możesz 
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robić, co chcesz, ale taka jest natura przygotowania instrumentu do 
kontaktu i jest to jedyny powód, dla którego możemy go używać. 

44.8 P Y T A J Ą C Y  Nie jestem pewien, czy w pełni cię zrozumiałem. Czy możesz to 
powiedzieć trochę inaczej? Czy mógłbyś to wyjaśnić dokładniej? 

R A  Jestem Ra. Każdy z was w tej pracy świadomie poświęcił egzystencję, 
której teraz doświadcza, służbie innym. Ten instrument udoskonalił to 
poświęcenie dzięki długiemu doświadczeniu z czanelingiem, jak to 
nazywacie, filozofii Konfederacji, jak można by powiedzieć. Tak więc, 
kiedy po raz pierwszy zetknęliśmy się z tym instrumentem, zaoferował on 
swoje istnienie nie tylko służbie innym jaźniom, ale także służbie poprzez 
komunikację tego rodzaju. 

W miarę rozwoju tego kontaktu, to oddanie bytu stało się dość specyficzne. 
Tak więc, kiedy energia witalna zostanie poświęcona przez instrument 
naszej komunikacji, nawet gdyby nie nastąpiła praca, ta energia witalna 
zostanie utracona na rzecz codziennego doświadczenia tego instrumentu. 
W ten sposób wskazaliśmy, jak ważne jest uwolnienie woli instrumentu od 
procesu określania czasu pracy, ponieważ jeśli instrument pragnie 
kontaktu, energia jest gromadzona, a tym samym tracona dla zwykłych lub 
przyziemnych celów. 

44.9 P Y T A J Ą C Y  W takim przypadku, ponieważ energia już została utracona, 
równie dobrze możemy kontynuować tę sesję i powinniśmy bardzo uważnie 
monitorować instrument i być jedynymi sędziami, kiedy sesje powinny się 
odbyć. Mam rację? 

R A  Jestem Ra. To jest całkowicie poprawne. Determinacja tego 
instrumentu do kontynuowania kontaktu w tym okresie już przedłużyła 
okres niskiej energii. 

44.10 P Y T A J Ą C Y  To jest dla nas bardzo pouczające. Dziękuję. 

Każdy z nas dostaje sygnały i sny. Przynajmniej raz po przebudzeniu byłem 
świadomy komunikacji przez jasnosłyszenie. Czy możesz zasugerować 
metodę, dzięki której moglibyśmy, powiedzmy, zniweczyć efekt wpływu z 
negatywnego źródła, którego nie chcemy? 

R A  Jestem Ra. Istnieją różne metody. Zaproponujemy najbardziej dostępne 
lub proste. Dzielenie się trudnym kontaktem z innymi jaźniami 
związanymi z tą pracą i medytowanie z miłością do tych nadawców 
obrazów i światła dla siebie i innych jest najbardziej dostępnym sposobem 
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zniweczenia skutków takich zdarzeń. Bagatelizowanie tych doświadczeń 
poprzez użycie intelektu lub dyscypliny woli jest zaproszeniem do 
przedłużenia efektów. O wiele lepiej więc z ufnością dzielić się takimi 
doświadczeniami i łączyć serca i dusze w miłości i świetle ze współczuciem 
dla nadawcy i zbroją dla siebie. 

44.11 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz mi powiedzieć, skąd pochodzi sen instrumentu z 
dzisiejszego ranka, który opowiedziała mi, gdy tylko się obudziła? 

R A  Jestem Ra. Sen sprawiał wrażenie, że był inspirowany przez Oriona, jeśli 
można tak powiedzieć. Tkanina snu odsłania więcej nieświadomych 
skojarzeń symbolicznych wzorców instrumentu. 

44.12 P Y T A J Ą C Y  Podczas medytacji kilka lat temu moje ramię zaczęło świecić, 
poruszając się szybko mimowolnie. Co to było? 

R A  Jestem Ra. Zjawisko to było analogią udostępnioną ci przez twoją 
wyższą jaźń. Analogia była taka, że istota, którą byłeś, żyła w sposób 
niezrozumiały dla, powiedzmy, fizyków, naukowców czy lekarzy. 

44.13 P Y T A J Ą C Y  To, do czego staram się dojść w tej sesji, to wszelkie praktyki, 
które moglibyśmy wykonać, aby jak najlepiej zrewitalizować instrument, 
ponieważ konieczne będzie zrobienie wszystkiego, co w naszej mocy, aby 
zrobić to w celu utrzymania naszych kontaktów. Czy możesz nam 
powiedzieć, co możemy najlepiej zrobić, aby zwiększyć żywotność 
instrumentu dla tych kontaktów? 

R A  Jestem Ra. Twoje doświadczenie było funkcją twojej zdolności kontaktu 
z inteligentną nieskończonością. Dlatego nie ma bezpośredniego wpływu 
na energię życiową tego instrumentu. 

Mówiliśmy już o tym, co wspomaga ten instrument w energii witalnej: 
wrażliwość na piękno, śpiewanie muzyki sakralnej, medytacja i uwielbienie, 
dzielenie się sobą w swobodnie dawanej miłości w stosunkach społecznych 
lub seksualnych. Te rzeczy działają bezpośrednio na witalność. Ten 
instrument ma zniekształcenie w kierunku doceniania różnorodnych 
doświadczeń. To w mniej bezpośredni sposób wspomaga witalność. 

44.14 P Y T A J Ą C Y  Patrzyłem na diagram zaawansowania praktyk magicznych 
począwszy od Malkuth a skończywszy na Kether. Zastanawiałem się, czy 
odpowiadają one kolorom, czy też gęstościom, z Malkuth jako pierwszym, 
Yesod drugim, Hod i Netzach trzecie, Tiphareth czwarty i tak dalej. Czy to 
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jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Jest to zasadniczo niepoprawne, chociaż jesteś na właściwej 
ścieżce myślenia. Każda z tych stacji posiada kompleks liczby i odcienia 
ośrodków energetycznych, a także część w różnych balansach; niższy, 
średni, wysoki i całkowita równowaga. Tak więc można powiedzieć, że w 
każdej stacji występują złożone kolory lub promienie i złożone ładunki. 

44.15 P Y T A J Ą C Y  Czy zatem ścieżka lewej dłoni w tym przypadku bardziej 
reprezentuje ścieżkę służenia sobie, a prawa ścieżka służbę innym? 

R A  Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne zapytanie tej pracy. 

To jest niepoprawne. Te stacje są relacjami. Każda ścieżka oferuje te relacje. 
Zamiar praktykującego podczas pracy z tymi potężnymi koncepcjami 
określa biegunowość pracy. Narzędzia są narzędziami. 

44.16 P Y T A J Ą C Y  Na koniec zadam pytanie, czy w takim razie jest możliwe, aby 
Ipsissimus miał polaryzację pozytywną lub negatywną, czy też nie? 

R A  Jestem Ra. Odpowiemy na znaczenie tego terminu w specjalistycznym 
sensie. Ipsissimus jest tym, który opanował Drzewo Życia i wykorzystał to 
mistrzostwo do negatywnej polaryzacji. 

Czy jest jakieś krótkie pytanie, na które możemy odpowiedzieć, opuszczając 
ten instrument? 

44.17 P Y T A J Ą C Y  Przykro mi, że dzisiaj trochę zboczyliśmy z toru. Myślę, że 
najważniejszą rzeczą, jaką osiągnęliśmy, jest wiedza, jak lepiej regulować 
sesje instrumentu i mam nadzieję, że zniesiesz ze mną moją niezdolność do 
prawidłowego wybierania pytań, ponieważ czasami po prostu badam, czy 
jest możliwy kierunek, w którym możemy iść, a kiedy już wejdziemy, ja... 

Poza tym, chciałbym tylko wiedzieć, czy jest cokolwiek podczas tej sesji, co 
możemy zrobić, by instrument czuł się bardziej komfortowo lub by 
poprawić kontakt? 

R A  Jestem Ra. Nie ma błędów. Odpocznij, przyjacielu. Każdy z was jest 
bardzo sumienny. Wszystko jest dobrze. 

Zostawiam was w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. 
Idźcie więc naprzód, radując się mocą i pokojem Jednego Nieskończonego 
Stwórcy. Jestem Ra.  Adonai. 
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45.0 R A  Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego 
Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz. 

45.1 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś oszacować stan fizyczny instrumentu do 
komunikacji teraz, gdy jest wypoczęty? 

R A  Jestem Ra. Stan tego instrumentu pod względem kompleksu cielesnego 
jest bardzo zły. Ten instrument nie jest wypoczęty. Niemniej jednak ten 
instrument był chętny do naszego kontaktu. 

45.2 P Y T A J Ą C Y  Czy okres abstynencji od kontaktu pomógł w kondycji fizycznej 
instrumentu? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. Prawdopodobieństwo rozwoju tego, co można 
by nazwać chorobą o charakterze płucnym lub nerkowym tego 
instrumentu, było dość znaczące podczas naszego poprzedniego kontaktu. 
Uniknęliście możliwej poważnej fizycznej awarii kompleksu ciała tego 
instrumentu. 

Należy zauważyć, że wasze wsparcie modlitewne było pomocne, podobnie 
jak niesłabnąca determinacja tego instrumentu, aby zaakceptować to, co na 
dłuższą metę było najlepsze, a tym samym zachować zalecane ćwiczenia bez 
nadmiernej niecierpliwości.  

Należy ponadto zauważyć, że rzeczy, które pomagają temu instrumentowi, 
są pod pewnymi względami sprzeczne i wymagają równowagi. W ten 
sposób instrument ten jest wspomagany odpoczynkiem, ale także 
rozrywkami o charakterze aktywnym. Sprawia to to, że jest trudniej 
wspierać ten instrument. Jednakże gdy to już wiadomo, wyważenie może 
być łatwiejsze. 

45.3 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz mi powiedzieć, czy duży procent wędrowców tutaj 
w tym czasie to ci od Ra? 

R A  Jestem Ra. Mogę. 

45.4 P Y T A J Ą C Y  Czy tak jest? 

R A  Jestem Ra. Znaczna część wędrowców szóstej gęstości to ci z naszego 
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kompleksu pamięci społecznej. Inna duża część składa się z tych, którzy 
pomagali ludziom w Ameryce Południowej; kolejna część, to ci, którzy 
pomagali Atlantydzie - wszyscy szóstej gęstości i wszystkie grupy braci i 
sióstr, ze względu na zjednoczone poczucie, że tak jak my byliśmy 
wspomagani przez kształty takie jak piramida, tak my możemy pomóc 
waszym ludziom. 

45.5 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz powiedzieć, czy któreś z nas trojga należy do Ra, czy 
do jednej z pozostałych grup? 

R A  Jestem Ra. Tak. 

45.6 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz powiedzieć, którzy z nas należą do której grupy? 

R A  Jestem Ra. Nie. 

45.7 P Y T A J Ą C Y  Czy wszyscy należymy do jednej z wymienionych przez Ciebie 
grup? 

R A  Jestem Ra. Posuniemy się do granic naszych starań, aby obyć się bez 
naruszenia. Dwoje z was pochodzi z szóstej gęstości, jedno z piątej, które 
można zebrać do szóstej, ale wybiera powrót jako wędrowiec z powodu 
miłosnego związku między nauczycielem i uczniem. W ten sposób wasza 
trójka tworzy bardzo spójną grupę. 

45.8 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz wyjaśnić ton w prawym i lewym uchu oraz to, co 
nazywam kontaktem dotykowym, który ciągle otrzymuję? 

R A  Jestem Ra. Zostało to omówione wcześniej.1 Proszę zapytać o 
szczegółowe informacje. 

45.9 P Y T A J Ą C Y  Dostaję coś, co uważam za łaskotanie w moim prawym i lewym 
uchu w różnym czasie. Czy jest to coś innego, jeśli chodzi o znaczenie, jak 
ton, który otrzymuję w moim prawym i lewym uchu? 

R A  Jestem Ra. Nie. 

45.10 P Y T A J Ą C Y  Dlaczego lewe ucho jest od kontaktu w służbie sobie a prawe w 
służbie innym? 

R A  Jestem Ra. Natura waszego pojazdu fizycznego polega na tym, że istnieje 
pole magnetyczne, dodatnie i ujemne, w złożonych wzorcach wokół 

                                                             
1  Omówione wcześniej w 44.3–6. 
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powłok waszego pojazdu. Lewa część obszaru głowy większości istot jest, na 
poziomie kontinuum czasu/przestrzeni o negatywnej polaryzacji. 

45.11 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz mi powiedzieć, jaki jest cel lub filozofia stojąca za  
pozytywnymi i negatywnymi kompleksami pamięci społecznej w czwartej, 
piątej i szóstej gęstości? 

R A  Jestem Ra. Podstawowym celem kompleksu pamięci społecznej jest 
ewolucja. Poza pewnym punktem ewolucja ducha jest całkowicie zależna 
od zrozumienia siebie i innej jaźni jako Stwórcy. To stanowi podstawę 
kompleksów społecznych. Doprowadzone do dojrzałości stają się 
kompleksami pamięci społecznej. Czwarta i szósta gęstość uważają je jako 
absolutnie niezbędne. Piąta pozytywna wykorzystuje pamięć społeczną w 
osiąganiu mądrości, choć odbywa się to indywidualnie. W piątej 
negatywnej, wiele robi się bez pomocy innych.  

To ostatnie pytanie, ponieważ instrument ten musi być chroniony przed 
wyczerpaniem. Czy są krótkie pytania, zanim zamkniemy? 

45.12 P Y T A J Ą C Y  Muszę tylko wiedzieć, czy jest coś, co możemy zrobić, by 
instrument czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt? 

R A  Jestem Ra. Wszystko w porządku, moi bracia. 

45.13 P Y T A J Ą C Y  Co powiedziałeś? Nie mogłem cię usłyszeć. 2 

R A  Jestem Ra. Wszystko w porządku, moi bracia. Zostawiam was teraz w 
miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Idźcie więc naprzód, 
radując się mocą i pokojem Jednego Nieskończonego Stwórcy. Adonai. 

                                                             
2  Drugą część tej sesji przerwało pukanie do drzwi dostarczającego wodę i trąbiącego 

klaksonem. Jim pisze: „Mieliśmy tabliczkę na drzwiach wejściowych, proszącą, aby 
nam nie przeszkadzano, ale koledzy, którzy dostarczali wodę pitną do napełnienia 
naszej cysterny, zignorowali ten znak i dołożyli wszelkich starań, aby wykonać 
dostawę. Od tej sesji zaparkowaliśmy jeden z naszych samochodów na dole 
podjazdu, aby żaden pojazd nie mógł przejechać.” 

Ciągłe przerwy nie są zawarte w tej transkrypcji. 
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46.0 R A  Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego 
Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz. 

46.1 P Y T A J Ą C Y  Czy moglibyśmy najpierw określić stan instrumentu? 

R A  Jestem Ra. Ten instrument wykazuje obecnie wyjątkowo niską energię 
fizyczną i jest atakowany. Będzie to trwało przez kilka waszych tygodni. 
Jednakże energia życiowa tego instrumentu stopniowo wraca na swój 
poprzedni poziom. 

46.2 P Y T A J Ą C Y  W takim przypadku lepiej zadać ci tylko jedno pytanie, chyba że 
uznasz, że zadawanie dodatkowych pytań jest w porządku. Ale jedno 
pytanie, które nas nurtuje, a które dostałem w medytacji, może być 
pytaniem niewłaściwym, ale czuję się w obowiązku je zadać, bo jest ono 
centralne dla kondycji psychicznej instrumentu i naszej. 

Ma to związek z dwoma kotami, które mieliśmy zabrać na dzisiejsze 
czyszczenie zębów i usunięcie małej narośli z nogi Gandalfa. Odniosłem 
wrażenie, że grupa Oriona może mieć możliwość wtargnięcia w ten sposób 
i zależało mi przede wszystkim na tym, co moglibyśmy zrobić dla ochrony 
tych dwóch kotów. Może to pytanie jest nie na miejscu, ale czuję się w 
obowiązku o to zapytać. Czy mógłbyś udzielić mi informacji, wszelkich 
informacji, jakie możesz na ten temat? 

R A  Jestem Ra. Istota, kompleks umysłu/ciała/ducha, Gandalf, będąc 
możliwą do zebrania w trzeciej gęstości, jest otwarta na ten sam rodzaj ataku 
psychicznego, na który sami jesteście podatni. Dlatego też, poprzez 
mechanizm obrazów i snów, potencjalnie możliwe jest zaoferowanie temu 
kompleksowi umysłu/ciała/ducha negatywnych koncepcji, co może mieć 
szkodliwe skutki. Istota, Fairchild, chociaż można ją zebrać poprzez 
inwestycję, nie jest podatna na atak w tak dużej ilości z powodu braku 
aktywności kompleksu umysłu w zniekształceniu świadomego oddania. 

Dla ochrony tych istot można wskazać dwie możliwości. Po pierwsze, 
medytacja zakładająca zbroję światła. Po drugie, powtarzanie krótkich 
sentencji rytualnych znanych temu narzędziu z instytucji, która wypacza 
duchową jedność tego instrumentu. Wiedza tego instrumentu wystarczy. 
Pomoże to dzięki zaalarmowaniu wielu bezcielesnych bytów, również 
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świadomych tych rytualnych sentencji. Medytacja jest odpowiednia w 
czasie tej aktywności na rzecz tych istot. Rytuał można skutecznie 
powtarzać od tego czasu aż do bezpiecznego powrotu w dogodnych 
odstępach czasu. 

46.3 P Y T A J Ą C Y  Nie znam sentencji rytualnych. Jeśli instrument je zna, nie 
musisz na to odpowiadać, ale które sentencje masz na myśli? 

R A  [Cisza. Brak odpowiedzi od Ra.] 

46.4 P Y T A J Ą C Y  Zakładam, że instrument je zna? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

46.5 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz mi powiedzieć coś o małej narośli na nodze 
Gandalfa, co ją spowodowało i czy stanowi ona dla niego zagrożenie? 

R A  Jestem Ra. Przyczyna takich narośli została wcześniej omówiona. 
Zagrożenie dla kompleksu ciała fizycznego jest niewielkie, biorąc pod 
uwagę brak powtarzającego się bodźca do gniewu. 

46.6 P Y T A J Ą C Y  W tym momencie zapytałbym, czy powinniśmy zakończyć sesję 
z powodu niskiej witalności instrumentu, czy też nie ma to znaczenia z 
powodu poświęcenia się już tej sesji. 

R A  Jestem Ra. To drugie jest poprawne. Możesz kontynuować. Będziemy 
monitorować energię życiową tego instrumentu. 

46.7 P Y T A J Ą C Y  Zastanawiałem się tylko, czy jeśli istota polaryzuje się w kierunku 
ścieżki służenia sobie, czy złość miałaby taki sam efekt fizyczny jaki wpływa 
na istotę spolaryzowaną w kierunku ścieżki służenia innym? Czy 
spowodowałoby to również raka, czy też jest to tylko efekt katalityczny 
działający w pozytywnie spolaryzowanej istocie? 

R A  Jestem Ra. Mechanizmy katalityczne nie są zależne od wybranej 
polarności kompleksu umysłu/ciała/ducha, ale od zastosowania lub celu, 
któremu poddana jest ta kataliza. Zatem istota, która świadomie 
wykorzystuje doświadczenie gniewu do polaryzacji, pozytywnie lub 
negatywnie, nie doświadcza cielesnego katalizatora, ale raczej używa go w 
mentalnej konfiguracji. 

46.8 P Y T A J Ą C Y  Nie jestem pewien, czy to rozumiem. Weźmy kilka przykładów. 
Jeśli istota polaryzująca się w kierunku negatywnej ścieżki wpada w złość... 
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zajmijmy się stanem, w którym zachoruje na raka. Jaka jest tego zasada w 
jego przypadku? 

R A  Jestem Ra. Widzimy istotę Twojego zapytania i odpowiemy niezgodnie 
z tym konkretnym zapytaniem, jeśli spotka się to z Twoją aprobatą. 

46.9 P Y T A J Ą C Y  Oczywiście. 

R A  Istota polaryzująca pozytywnie dostrzega złość. Ta istota, jeśli używa 
tego katalizatora w umyśle, błogosławi i kocha ten gniew sam w sobie. 
Następnie wzmaga ten gniew świadomie tylko w umyśle, aż szaleństwo tej 
energii czerwonego promienia nie zostanie dostrzeżone jako szaleństwo 
samo w sobie, ale jako energia podlegająca duchowej entropii z powodu 
przypadkowości używanej energii. 

Pozytywna orientacja zapewnia wtedy wolę i wiarę, aby kontynuować to 
intensywne mentalnie doświadczenie pozwalające na zrozumienie, 
akceptację i integrację gniewu z kompleksem umysłu/ciała/ducha. Inna 
jaźń, która jest przedmiotem gniewu, zostaje w ten sposób przekształcona 
w obiekt akceptacji, zrozumienia i przystosowania, a wszystko to zostaje 
ponownie zintegrowane przy użyciu tej wielkiej energii, która 
zapoczątkowała gniew. 

Negatywnie zorientowany kompleks umysłu/ciała/ducha użyje tego gniewu 
w podobnie świadomy sposób, odmawiając przyjęcia nieukierunkowanej 
lub przypadkowej energii gniewu, a zamiast tego, poprzez wolę i wiarę, 
kieruje tę energię w praktyczny sposób wyładowania negatywnego aspektu 
tej emocji, aby uzyskać kontrolę nad innym sobą lub w inny sposób 
kontrolować sytuację powodującą złość. 

Kontrola jest kluczem do negatywnie spolaryzowanego użycia katalizatora. 
Akceptacja jest kluczem do pozytywnie spolaryzowanego użycia 
katalizatora. Pomiędzy tymi biegunami leży potencjał tej przypadkowej i 
nieukierunkowanej energii, tworzącej analog kompleksu ciała tego, co 
nazywacie rakowym wzrostem tkanki. 

46.10 P Y T A J Ą C Y  Zatem, jak to rozumiem, mówisz, że jeśli pozytywnie 
polaryzująca istota nie zaakceptuje innej jaźni lub jeśli negatywnie 
polaryzująca istota nie będzie w stanie kontrolować innej jaźni, każdy z tych 
warunków spowoduje prawdopodobnie raka. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Jest to częściowo poprawne. Pierwsza akceptacja lub 
kontrola, w zależności od biegunowości, dotyczy jaźni. Gniew jest jedną z 
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wielu rzeczy, które należy zaakceptować i kochać jako część siebie lub 
kontrolować jako część siebie, jeśli istota ma wykonywać pracę. 

46.11 P Y T A J Ą C Y  Czy zatem mówisz, że jeśli istota o negatywnej polaryzacji lub 
polaryzująca, nie jest w stanie kontrolować własnego gniewu lub nie jest w 
stanie kontrolować siebie w gniewie to może ona spowodować raka? Czy to 
jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. To jest całkiem poprawne. Negatywna polaryzacja zawiera 
ważne wymagania dotyczące kontroli i tłumienia. 

46.12 P Y T A J Ą C Y  Tłumienie czego? 

R A  Jestem Ra. Każde zniekształcenie kompleksu umysłu, które możesz 
nazwać emocjonalnym, które samo w sobie jest zdezorganizowane, wymaga 
stłumienia, a następnie wyniesienia na powierzchnię w uporządkowanym 
zastosowaniu, aby było użyteczne dla negatywnie zorientowanej istoty. W 
ten sposób możesz na przykład znaleźć istoty o negatywnej polaryzacji, 
kontrolujące i tłumiące takie podstawowe potrzeby kompleksu cielesnego, 
jak pożądanie seksualne, aby w jej zastosowaniu wola mogła zostać 
wykorzystana do narzucenia się innej jaźni z większą skutecznością, wtedy 
gdy zachowanie seksualne jest dozwolone. 

46.13 P Y T A J Ą C Y  Wtedy pozytywnie zorientowana istota, zamiast próbować 
stłumić emocje, zrównoważy emocje, jak stwierdzono we wcześniejszym 
kontakcie. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. To jest poprawne i ilustruje ścieżkę jedności. 

46.14 P Y T A J Ą C Y  Zatem rak jest katalizatorem treningowym działającym dla obu 
polaryzacji w przybliżeniu w ten sam sposób, ale próbującym, powiedzmy, 
stworzyć polaryzację w obu kierunkach, pozytywnej i negatywnej, w 
zależności od orientacji istoty doświadczającej katalizatora. Czy to jest 
poprawne? 

R A  Jestem Ra. Jest to niepoprawne, ponieważ katalizator jest nieświadomy 
i nie działa z inteligencją, ale raczej jest częścią, powiedzmy, mechanizmu 
uczenia się/nauczania ustanowionego przez sub-Logos przed początkiem 
waszej przestrzeni/czasu. 

46.15 P Y T A J Ą C Y  W jaki sposób rak uczy się/naucza, kiedy istota nie ma 
świadomego pojęcia, co się z nią dzieje, gdy rozwija w sobie raka? 
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R A  Jestem Ra. W wielu przypadkach katalizator nie jest używany. 

46.16 P Y T A J Ą C Y  Jaki jest plan zastosowania katalizatora raka? 

R A  Jestem Ra. Ten katalizator oraz wszystkie katalizatory, mają na celu 
dostarczanie doświadczenia. To doświadczenie w waszej gęstości może być 
kochane i akceptowane lub może być kontrolowane. To są dwie ścieżki. 
Kiedy żadna ze ścieżek nie jest wybrana, katalizator zawodzi w swoim 
zamyśle, a istota idzie dalej, dopóki katalizator jej nie uderzy, co powoduje, 
że formuje tendencję do akceptacji i miłości lub separacji i kontroli. Nie 
brakuje przestrzeni/czasu, w którym ten katalizator może działać. 

46.17 P Y T A J Ą C Y  Zakładam, że plan sub-Logosu lub Logosu dotyczy pozytywnie i 
negatywnie spolaryzowanych kompleksów pamięci społecznej w czwartej 
gęstości i wyższych. Czy możesz mi powiedzieć, jaki jest cel planu dla tych 
dwóch typów kompleksów pamięci społecznej w odniesieniu, powiedzmy, 
do prawa Coulomba lub ujemnej i dodatniej polaryzacji elektrycznej, czy 
w jakikolwiek inny sposób? 

R A  Jestem Ra. Ten instrument się męczy. Porozmawiamy z tobą ponownie. 
Możemy wskazać możliwość, bez dalszych szkód dla tego instrumentu, 
około dwóch sesji na wasz tygodniowy okres, aż miną tygodnie z 
potencjałem ataku i obecnością bardzo niskiej energii fizycznej. Chcemy 
powiedzieć, że dobrze jest być z tą grupą. Doceniamy waszą wierność. Czy 
przed końcem tego czasu pracy są jakieś krótkie pytania? 

46.18 P Y T A J Ą C Y  Tylko to czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument czuł się 
bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt? 

R A  Jestem Ra. Każdy dobrze wspiera instrument, a instrument pozostaje 
niezachwiany w swoim celu. Jesteście sumienni. Wszystko jest dobrze. 
Zwracamy uwagę na wszelkie niedbałości w zakresie rozmieszczenia i 
orientacji przyborów. 

Jestem Ra. Zostawiam was, moi przyjaciele, w miłości i w świetle Jednego 
Nieskończonego Stwórcy. Dlatego idźcie dalej, radując się mocą i pokojem 
Jednego Nieskończonego Stwórcy.  Adonai. 
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47.0 R A  Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego 
Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz. 

47.1 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś nam najpierw podać stan tego instrumentu? 

R A  Jestem Ra. Jest tak jak wcześniej stwierdzono. 

47.2 P Y T A J Ą C Y  OK. Pytanie, które próbowałem zadać pod koniec ostatniej sesji, 
brzmiało: 

Jaką wartość dla ewolucji lub doświadczenia w poznawaniu Siebie przez 
Stwórcę mają pozytywne i negatywne kompleksy pamięci społecznej, które 
powstają w czwartej gęstości i dlaczego zostało to zaplanowane przez Logos? 

R A  Jestem Ra. Zapytanie zawiera niepoprawność. Możemy jednak 
odpowiedzieć na jego główny punkt. 

Niepoprawność polega na rozważeniu, że kompleksy pamięci społecznej 
zostały zaplanowane przez Logos lub sub-Logos. Jest to niepoprawne, 
ponieważ jedność Stwórcy istnieje w najmniejszej części dowolnego 
materiału stworzonego przez Miłość, a tym bardziej w samoświadomej 
istocie. 

Niemniej jednak, zniekształcenie wolnej woli powoduje, że kompleks 
pamięci społecznej jawi się jako możliwość na pewnym etapie ewolucji 
umysłu. Celem lub rozważaniem, które powoduje, że istoty tworzą takie 
kompleksy - kompleksy pamięci społecznej - jest bardzo prostym 
rozszerzeniem podstawowego zniekształcenia w kierunku poznania Siebie 
przez Stwórcę, gdy grupa umysłów/ciał/duchów staje się zdolna do 
formowania kompleksu pamięci społecznej, to wszelkie doświadczenia 
każdej istoty są dostępne dla całego kompleksu. W ten sposób Stwórca wie 
więcej o Swoim stworzeniu w każdej istocie uczestniczącej w tej wspólnocie 
bytów. 

47.3 P Y T A J Ą C Y  Wybraliśmy wartości... lub podano nam wartości większe niż 
50% w służbie innym dla kompleksów pamięci społecznej o czwartej 
gęstości pozytywnej i większe niż 95% w służbie sobie dla kompleksów 
pamięci społecznej o czwartej gęstości negatywnej. Czy te dwie wartości 
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odpowiadają, powiedzmy, temu samemu poziomowi wibracji? 

R A  Jestem Ra. Wydaje mi się, że masz trudności z wyrażeniem pytania. 
Postaramy się odpowiedzieć, próbując wyjaśnić twoje pytanie. 

Poziomy wibracji nie należy rozumieć jako takie same w orientacji 
pozytywnej i negatywnej. Należy je rozumieć jako posiadające moc 
akceptacji i pracy z inteligentną nieskończonością do pewnego stopnia lub 
intensywności. Ze względu na fakt, że w negatywnie zorientowanym 
systemie mocy brakuje podstawowego koloru lub powiedzmy, energii 
niebieskiej, zielone/niebieskie energie wibracyjne nie są widoczne w 
rozkładach wibracyjnych lub wzorcach negatywnych czwartych i piątych 
poziomów wibracji. 

Pozytyw, z drugiej strony, powiedzmy, ma pełne spektrum wzorców 
wibracyjnych prawdziwego koloru czasu/przestrzeni i dlatego zawiera 
alternatywny wzorzec wibracyjny lub rozkład wibracji. Każdy jest zdolny 
do wykonywania pracy w czwartej gęstości. To jest kryterium dla zbioru. 

47.4 P Y T A J Ą C Y  Czy powiedziałeś, że w negatywie czwartej gęstości brakuje 
niebieskiego? 

R A  Jestem Ra. Pozwólcie, że wyjaśnijmy to bardziej. Jak już wcześniej 
stwierdziliśmy, wszystkie istoty mają potencjał dla wszystkich możliwych 
częstotliwości wibracji. Zatem potencjał aktywacji zielonego i niebieskiego 
centrum energii jest, oczywiście, dokładnie tam, gdzie musi być w 
stworzeniu Miłości. Niemniej jednak, negatywnie spolaryzowana istota 
osiągnie zbiory dzięki niezwykle efektywnemu wykorzystaniu czerwieni i 
żółci/pomarańczy, przechodząc bezpośrednio do bramy indygo 
sprowadzając poprzez ten kanał inteligentnej energii, napływające 
strumienie inteligentnej nieskończoności. 

47.5 P Y T A J Ą C Y  Czy na przejściu z czwartej do piątej gęstości jest coś podobnego 
do procentów, które podaliście przy przejściu z trzeciej do czwartej gęstości 
dla polaryzacji? 

R A  Jestem Ra. Są, w waszych sposobach myślenia, odpowiedzi, których 
możemy udzielić i których udzielimy. Jednak ważne jest to, że stopniowanie 
od gęstości do gęstości ma miejsce. Polaryzacja pozytywna/negatywna to 
rzecz, która na szóstym poziomie po prostu stanie się historią. Dlatego 
mówimy w iluzorycznym kontinuum czasowym, kiedy omawiamy 
statystyki pozytywnych i negatywnych zbiorów w piątej [gęstości]. 
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Duży procent negatywnych istot z czwartej gęstości kontynuuje negatywną 
ścieżkę od czwartej do piątej gęstości doświadczenia, ponieważ bez 
mądrości współczucie i chęć pomocy innym jaźniom nie są dobrze 
poinformowane. Tak więc, chociaż traci się około dwóch procent 
przechodząc z negatywu do pozytywu podczas doświadczenia czwartej 
gęstości, znajdujemy około ośmiu procent tych negatywnych 
przechodzących do piątej gęstości. 

47.6 P Y T A J Ą C Y  Cóż, tak naprawdę pytałem, czy 50% jest wymagane do 
ukończenia nauk z trzeciej do czwartej w sensie pozytywnym, 95% jest 
wymagane do ukończenia w sensie negatywnym, czy to musi bardziej 
zbliżać się do 100% w obu przypadkach przejścia z czwartej do piątej? Czy 
istota musi być spolaryzowana w 99% negatywnie i być może w 80% 
pozytywnie aby móc przejść z czwartej do piątej? 

R A  Jestem Ra. Teraz rozumiemy to pytanie. 

Podawanie tego w waszych terminach jest mylące, ponieważ w czwartej 
gęstości dostępne są, powiedzmy, pomoce wizualne lub treningowe, które 
automatycznie pomagają istocie w polaryzacji, jednocześnie bardzo 
ograniczając szybki efekt katalizatora. Dlatego gęstość powyżej waszej musi 
zajmować więcej przestrzeni/czasu. 

Odsetek pozytywnie zorientowanych istot w służbie innym będzie 
harmonijnie zbliżał się do 98% w intencji. Jednakże kwalifikacje do piątej 
gęstości obejmują zrozumienie. To staje się podstawową kwalifikacją do 
przejścia z czwartej do piątej gęstości. Aby osiągnąć to przejście, istota musi 
być w stanie zrozumieć działania, ruchy i taniec. Nie ma możliwego do 
opisania odsetka, który mierzy to zrozumienie. Jest miarą sprawności 
percepcji. Można to zmierzyć za pomocą światła. Zdolność kochania, 
akceptowania i używania pewnego natężenia światła stwarza zatem wymóg 
dla zarówno pozytywnego, jak i negatywnego zbioru z czwartej do piątej. 

47.7 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz zdefiniować, co masz na myśli, mówiąc o 
„skrystalizowanej istocie”? 

R A  Jestem Ra. Użyliśmy tego konkretnego terminu, ponieważ ma on dość 
dokładne znaczenie w waszym języku. Kiedy z fizycznego materiału tworzy 
się struktura krystaliczna, pierwiastki obecne w każdej cząsteczce są 
związywane w regularyzowany sposób z elementami w innych cząsteczkach. 
Tak więc struktura jest regularna i gdy jest w pełni i doskonale 
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skrystalizowana, ma określone właściwości. Nie rozszczepi się ani nie 
pęknie; jest bardzo silna bez wysiłku; i jest promienna, zamieniając światło 
w piękne refrakcje sprawiając przyjemność wielu [istotom]. 

47.8 P Y T A J Ą C Y  W naszej ezoterycznej literaturze wymieniono wiele ciał. Mam 
tutaj listę: ciało fizyczne, eteryczne, emocjonalne, astralne i mentalne. Czy 
możesz mi powiedzieć, czy ten wykaz jest prawidłową liczbą i czy możesz 
mi powiedzieć o zastosowaniach, celach i skutkach itp. każdego z tych lub 
jakichkolwiek innych ciał, które mogą znajdować się w naszym kompleksie 
umysłu/ciała/duszy? 

R A  Jestem Ra. Pełna odpowiedź na Twoje pytanie byłaby pracą na wiele 
sesji takich jak ta, ponieważ wzajemne powiązania różnych ciał, oraz efekty 
działania każdego z nich w różnych sytuacjach, to ogromna nauka. 
Jednakże zaczniemy od zwrócenia waszych umysłów z powrotem do 
spektrum prawdziwych kolorów i wykorzystania tego zrozumienia do 
uchwycenia różnych gęstości waszej oktawy. 

Mamy liczbę siedem powtórzoną od makrokosmosu do mikrokosmosu w 
strukturze i doświadczeniu. Dlatego należałoby się tylko spodziewać, że 
będzie siedem podstawowych ciał, a chcąc być jak najbardziej 
przejrzystymi, możemy określić je jako ciało promienia czerwonego itp. 
Zdajemy sobie jednak sprawę, że chcesz połączyć te ciała z kolorami 
promieni. Będzie to mylące, ponieważ różni nauczyciele oferowali swoje 
rozumienie nauczania/uczenia się na różne sposoby. W ten sposób jeden 
może nazwać ciało subtelne jedną rzeczą, a inny znaleźć na to inną nazwę. 

Ciało czerwonego promienia to wasze ciało chemiczne. Jednakże nie jest to 
ciało, które nosicie jako odzież fizyczną. Jest to nieskonstruowany materiał 
ciała, podstawowe ciało bez formy. Zrozumienie tego podstawowego, 
nieukształtowanego ciała materialnego jest ważne, ponieważ istnieją 
uzdrowienia, które można przeprowadzić przez proste zrozumienie 
elementów obecnych w fizycznym pojeździe. 

Ciało pomarańczowego promienia jest kompleksem ciała fizycznego. Ten 
kompleks ciała wciąż nie jest ciałem, które zamieszkujecie, ale raczej ciałem 
uformowanym bez samoświadomości, ciałem w łonie matki, zanim wejdzie 
kompleks ducha/umysłu. To ciało może żyć bez zamieszkiwania przez 
kompleksy umysłu i ducha. Jednak rzadko to robi. 

Ciało żółtego promienia jest waszym fizycznym pojazdem, o którym wiecie 
w obecnym czasie i w którym doświadczacie katalizatora. To ciało ma cechy 
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umysłu/ciała/ducha i jest równe fizycznej iluzji, jak to nazwaliście. 

Ciało zielonego promienia jest tym ciałem, które może być widoczne 
podczas seansu, kiedy to, co nazywacie ektoplazmą, jest sprowadzane. Jest 
to lżejsze ciało gęsto wypełnione życiem. Możecie to nazwać ciałem 
astralnym zgodnie z niektórymi innymi naukami. Inni nazwali to samo 
ciało ciałem eterycznym. Jednak nie jest to poprawne w tym sensie, że ciało 
eteryczne jest ciałem bramy, w którym inteligentna energia jest w stanie 
kształtować kompleks umysłu/ciała/ducha. 

Ciało świetliste lub ciało niebieskiego promienia można nazwać ciałem 
dewachanicznym1. Istnieje wiele innych nazw dla tego ciała, zwłaszcza w 
waszych tak zwanych indyjskich Sutrach lub pismach, ponieważ są ci 
pośród tych ludów, którzy zbadali te regiony i rozumieją różne typy 
dewachanicznych ciał. W każdej gęstości istnieje wiele, wiele typów ciał, 
podobnych do waszych. 

Ciało promienia indygo, które postanowiliśmy nazwać ciałem eterycznym, 
jest, jak już powiedzieliśmy, ciałem bramy. W tym ciele forma jest 
substancją i możecie postrzegać to ciało jako światło, które może 
kształtować się tak, jak tego pragnie. 

Ciało fioletowego promienia może być prawdopodobnie rozumiane jako 
coś, co moglibyście nazwać ciałem Buddy, czyli ciałem, które jest 
kompletne. 

Każde z tych ciał ma wpływ na wasz kompleks umysłu/ciała/ducha w 
waszym życiu. Jak już powiedzieliśmy, wzajemne relacje są liczne i złożone. 

Być może jedna sugestia, na którą można zwrócić uwagę, to to: ciało 
promienia indygo może być używane przez uzdrowiciela, gdy uzdrowiciel 
będzie w stanie umieścić swoją świadomość w tym stanie eterycznym. Ciało 
fioletowego promienia, lub Buddy, ma taką samą skuteczność jak 
uzdrowiciel, ponieważ w nim tkwi poczucie całości, które jest niezwykle 
bliskie jedności ze wszystkim, co istnieje. Ciała te są częścią każdej istoty, a 
właściwe ich użycie i zrozumienie ich jest, chociaż daleko zaawansowane z 

                                                             
1   Devachan jest uważany za miejsce, do którego większość dusz udaje się po śmierci, 

gdzie pragnienia są zaspokajane, co odpowiada chrześcijańskiej wierze w Niebo. 
Jednakże Devachan jest tymczasowym, pośrednim stanem istnienia przed 
ostatecznym odrodzeniem duszy w świecie fizycznym. - H.P. Blavatsky, The 
Theosophical Glossary 
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punktu widzenia zbiorów trzeciej gęstości, niemniej jednak przydatne dla 
adepta. 

47.9 P Y T A J Ą C Y  Jakie ciała mamy zaraz po fizycznej śmierci tego ciała żółtego 
promienia, w którym teraz zamieszkuję? 

R A  Jestem Ra. Masz wszystkie ciała we wzmocnionej formie. 

47.10 P Y T A J Ą C Y  Zatem ciało żółtego promienia we wzmocnieniu jest używane do 
stworzenia chemicznego układu, który mam teraz jako ciało fizyczne. Czy 
to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Jest to niepoprawne tylko w tym, że w twojej obecnej 
inkarnacji ciało żółtego promienia nie jest wzmocnione, ale jest 
aktywowane, będąc tym ciałem, które się manifestuje. 

47.11 P Y T A J Ą C Y  Następnie, po śmierci w tej inkarnacji, nadal mamy ciało żółtego 
promienia we wzmocnieniu, ale być może, powiedzmy, w ogólnym 
przypadku naszej populacji planetarnej po śmierci, czy wtedy normalnie 
mieliby zamanifestowane ciało zielonego promienia? 

R A  Jestem Ra. Nie od razu. Pierwszym ciałem, które uaktywnia się po 
śmierci, jest „twórca formy”, czyli ciało promienia indygo. To ciało 
pozostaje - nazwaliście je „ka” - dopóki etherea nie zostaną przeniknięte i 
zrozumienie nie zostanie osiągnięte przez całość umysłu/ciała/ducha. Kiedy 
to zostanie osiągnięte, jeśli właściwe ciało, które ma zostać aktywowane, jest 
zielonego promienia, to wtedy to nastąpi. 

47.12 P Y T A J Ą C Y  Pozwól, że wygłoszę stwierdzenie i zobaczę, czy mam rację. 
Zatem po śmierci, jeśli istota jest nieświadoma, może stać się tak zwanym 
duchem przywiązanym do ziemi, dopóki nie będzie w stanie osiągnąć 
świadomości wymaganej do aktywacji jednego z ciał. I wtedy byłoby 
możliwe aktywowanie któregokolwiek z ciał - czy to działałoby od czerwieni 
do fioletu? 

R A  Jestem Ra. Biorąc pod uwagę odpowiedni bodziec, jest to poprawne. 

47.13 P Y T A J Ą C Y  Jaki bodziec stworzyłby coś, co nazywamy duchem 
przywiązanym do ziemi lub uporczywym duchem? 

R A  Jestem Ra. Bodźcem do tego jest zdolność woli. Jeśli wola [kompleksu] 
umysłu/ciała/ducha żółtego promienia jest tym, co jest silniejsze niż 
postępujący impuls fizycznej śmierci w kierunku urzeczywistnienia tego, co 
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nadchodzi - to znaczy, jeśli wola jest wystarczająco skoncentrowana na 
poprzednim doświadczeniu - powłoka istoty z żółtego promienia, chociaż 
nie jest już aktywowana, nie może zostać całkowicie dezaktywowana i 
dopóki nie zostanie uwolniona wola, kompleks umysłu/ciała/ducha zostaje 
uwięziony. Zdarza się to często, jak wiecie, w przypadku nagłej śmierci, a 
także w przypadku skrajnego zaniepokojenia czymś lub inną jaźnią. 

47.14 P Y T A J Ą C Y  Czy zatem aktywacja pomarańczowego promienia po śmierci 
występuje bardzo często na tej planecie? 

R A  Jestem Ra. Dość rzadko, ze względu na fakt, że ta konkretna 
manifestacja jest bez woli. Czasami inna jaźń będzie tak bardzo żądać formy 
osoby przechodzącej przez fizyczną śmierć, że pozostaną jakieś pozory tej 
istoty. To jest promień pomarańczowy. Jest to rzadkie, ponieważ 
normalnie, jeśli jedna istota wystarczająco pragnie innej istoty, by ją 
wzywać, to istota będzie miała odpowiednie pragnienie, by być wzywaną. 
Zatem manifestacja byłaby powłoką żółtego promienia. 

47.15 P Y T A J Ą C Y  Co aktywuje duży procent populacji Ziemi, gdy odchodzą z 
fizyczności? 

R A  Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne zapytanie tej pracy. 

Normalna procedura, po harmonijnym przejściu od manifestacji cielesnej 
żółtego promienia, polega na tym, że kompleks umysłu i ducha spoczywa 
w ciele eterycznym, czyli indygo, aż do czasu, gdy istota rozpocznie 
przygotowania do doświadczenia miejsca wcielenia, które ma manifestację 
utworzoną przez energię eteryczną, formującą ją w aktywację i manifestację. 
To ciało koloru indygo, będąc inteligentną energią, jest w stanie zaoferować 
świeżo zmarłej, jak byście to określili, duszy perspektywę i miejsce, z 
którego można spojrzeć na ostatnio manifestowane doświadczenie. 

Czy jest jakieś krótkie pytanie, na które możemy teraz odpowiedzieć? 

47.16 P Y T A J Ą C Y  Zapytam tylko, czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument 
czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt? 

R A  Jestem Ra. Przybory są sumiennie mierzone wzrokiem i duchem. 
Jesteście sumienni. Wszystko jest dobrze. Obserwujcie ten instrument, aby 
zapewnić ciągłe budowanie energii witalnych. Będzie musiała pracować nad 
własnymi fizycznymi energiami, ponieważ ta słabość została spowodowana 
wolną wolą jaźni. 
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Jestem Ra. Zostawiamy was teraz w miłości i w świetle Jednego 
Nieskończonego Stwórcy. Idźcie więc naprzód, radując się mocą i pokojem 
Jednego Nieskończonego Stwórcy.  Adonai. 
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48.0 R A  Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego 
Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz. 

48.1 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz mi powiedzieć o stanie instrumentu i czy poprawia 
się on z czasem? 

R A  Jestem Ra. W miarę upływu czasu energia życiowa tego instrumentu 
poprawia się. Fizyczne energie tego instrumentu są mniejsze niż wtedy gdy 
poprzednio pytałeś. 

48.2 P Y T A J Ą C Y  Mam pytanie od instrumentu, które przeczytam: „Kilkakrotnie 
sugerowałeś, że transfery energii seksualnej wspomagają energię życiową 
instrumentu i ten kontakt. Wydaje się, że nie dotyczy to wszystkich ludzi; 
że obwody seksualne i obwody duchowe nie są tym samym. Czy ten 
instrument jest anomalią, czy też pozytywny wpływ aktywności seksualnej 
na energię duchową jest normalny dla wszystkich istot trzeciej gęstości?” 

R A  Jestem Ra. Ten instrument, choć nie jest anomalny, jest nieco mniej 
zniekształcony w kierunku oddzielenia umysłu, ciała i ducha niż wiele z 
waszych istot trzeciej gęstości. Energie transferu seksualnego, jeśli zostałyby 
przepuszczone przez nierozwinięty kompleks duchowy, elektryczny lub 
magnetyczny, który nazywacie obwodem, skutecznie rozsadziłyby ten 
konkretny obwód. I odwrotnie, pełne energie duchowe przepuszczone 
przez obwody kompleksu cielesnego również negatywnie wpłyną na 
nierozwinięty obwód kompleksu cielesnego. 

Są niektórzy, jak na przykład ten instrument, którzy w konkretnym 
wcieleniu w żadnym momencie nie zdecydowali się wyrażać energii 
seksualnej poprzez obwody ciała. Tak więc od początku doświadczenia 
takiej istoty ciało i duch wyrażają się razem w jakimkolwiek działaniu 
seksualnym. Dlatego transfer energii seksualnej dla tego instrumentu jest 
transferem zarówno duchowym jak i fizycznym. Pole magnetyczne tego 
instrumentu, jeśli zostanie zbadane przez osobę wrażliwą, pokaże te 
niezwykłe konfiguracje. 

Nie jest to unikalne dla danej istoty, ale jest powszechne dla sporej liczby 
istot, które tracąc pragnienie doświadczeń seksualnych pomarańczowego i 
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zielonego1 promienia, wzmocniły połączone obwody ducha, umysłu i ciała 
do wyrażania całości bytu w każdym działaniu. Z tego też powodu również 
stosunek społeczny i towarzystwo są bardzo korzystne dla tego 
instrumentu, ponieważ jest on wrażliwy na bardziej subtelne transfery 
energii. 

48.3 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Gdybyś ty, Ra, jako zindywidualizowana istota 
inkarnował się teraz na Ziemi z pełną świadomością i pamięcią tego, co 
wiesz teraz, jaki byłby twój cel w tym czasie na Ziemi, jeśli chodzi o 
działania? 

R A  Jestem Ra. Zapytanie sugeruje to, czego nauczyliśmy się, co jest 
niepraktyczne. Jednak gdybyśmy znowu byli na tyle naiwni, by myśleć, że 
nasza fizyczna obecność byłaby bardziej skuteczna niż ta miłość/światło, 
które wysyłamy waszym ludziom i skarb tego kontaktu, zrobilibyśmy to, co 
zrobiliśmy. Bylibyśmy i oferowalibyśmy siebie jako nauczający/uczący się. 

48.4 P Y T A J Ą C Y  Wiedząc to, co wiesz teraz o stanie naszej planety i metodach 
komunikacji, itp., jeśli ty, jako jednostka, przeszedłszy tutaj proces 
inkarnacji jako wędrowiec i mając teraz pamięć w wystarczający sposób, aby 
osiągnąć cel, który właśnie określiłeś, jakich mechanizmów szukałbyś w 
procesie nauczania/uczenia się w naszym obecnym stanie komunikacji? 

R A  Jestem Ra. Mój bracie, dostrzegamy, że dokonałeś pewnych 
niewypowiedzianych powiązań. Uznajemy je i dlatego nie możemy 
naruszyć twojego pomieszania. 

48.5 P Y T A J Ą C Y  Tego się obawiałem. 

W moim wczorajszym wykładzie2 wzięło udział tylko kilka osób. Gdyby 
zdarzyło się to podczas przelotu UFO, jak je nazywamy, uczestniczyłoby o 
wiele więcej osób. Ale skoro istoty Oriona, powiedzmy, powodują przeloty, 
jaka jest nagroda Oriona za widoczność w tym sensie, że faktycznie 
stwarzają większe szanse i możliwości rozpowszechniania informacji, takich 
jak moja w tym czasie? 

                                                             
1  Ra powiedział „zielony promień”, ale prawdopodobnie miał na myśli „żółty 

promień”. 
2  Wykład zatytułowany „Duchowe znaczenie UFO”, wygłoszony w Jefferson 

Community College 21 kwietnia 1981 r. Transkrypcję wykładu można znaleźć w 
sekcji przemówień na stronie www.llresearch.org. 
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R A  Jestem Ra. To założenie jest błędne. Przeloty wywołują wiele lęków 
pośród waszych ludzi, wiele rozmów, zrozumień dotyczących spisków, 
tuszowania, okaleczeń, zabójstw i innych negatywnych wrażeń. Nawet te 
rzekomo pozytywne raporty, które zyskują powszechną świadomość, 
mówią o zagładzie. Możesz postrzegać siebie jako osobę należącą do 
mniejszości ze względu na zrozumienie, którym chcesz się podzielić, jeśli 
możemy użyć tego błędnego określenia. 

Dostrzegamy, że jest jeszcze jeden punkt, który możemy wyciągnąć w 
obecnym czasie. Publiczność stworzona przez rozgłos typu Oriona nie jest 
w dużym stopniu zasiana przez starszeństwo wibracji. Odbiorcy 
otrzymujący nauki/poznanie bez bodźców z rozgłosu będą bardziej 
zorientowani na iluminację. Dlatego zapomnij o liczeniu. 

48.6 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. To bardzo dobrze wyjaśniło. Bardzo ważny punkt. 

Czy możesz mi powiedzieć, jak pozytywne i negatywne polaryzacje w 
czwartej i piątej gęstości są używane do wywoływania pracy w świadomości? 

R A  Jestem Ra. Jest bardzo mało pracy w świadomości w czwartej i piątej 
gęstości w porównaniu z pracą wykonywaną w trzeciej gęstości. Praca, która 
jest wykonywana w pozytywnej czwartej [gęstości], to praca, dzięki której 
pozytywny kompleks pamięci społecznej, harmonijnie integrując się 
poprzez powolne etapy, idzie na pomoc osobom o mniej pozytywnej 
orientacji, które szukają ich pomocy. Zatem ich służba jest ich pracą.  

I dzięki tej dynamice między społeczną jaźnią a inną jaźnią, która jest 
przedmiotem miłości, uzyskuje się coraz większe nasilenie zrozumienia lub 
współczucia. Ta intensywność trwa do momentu, w którym można uzyskać 
odpowiednie natężenie światła. To są zbiory czwartej gęstości. 

W pozytywnej czwartej gęstości znajdują się niewielkie ilości katalizatora 
zniekształcenia kompleksów duchowego  i mentalnego. Dzieje się to 
podczas procesu harmonizacji w zakresie formowania się kompleksu 
pamięci społecznej. To powoduje, że pojawia się jakiś mały katalizator i 
praca, ale ogromna praca czwartej gęstości polega na kontakcie między 
jaźnią społeczną a mniej spolaryzowaną inną jaźnią. 

W negatywnej czwartej gęstości wiele pracy wykonuje się podczas walki o 
pozycję, która poprzedza okres kompleksu pamięci społecznej. Istnieją 
możliwości negatywnej polaryzacji poprzez kontrolę nad innymi jaźniami. 
W okresie kompleksu pamięci społecznej negatywnej czwartej gęstości 
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sytuacja jest taka sama. Praca odbywa się poprzez społeczne docieranie do 
mniej spolaryzowanej innej jaźni, aby pomóc w negatywnej polaryzacji. 

W pozytywnej i negatywnej piątej gęstości koncepcja pracy wykonywanej 
przez różnicę potencjałów nie jest szczególnie pomocna, ponieważ byty 
piątej gęstości, ponownie, raczej intensyfikują niż wzmacniają. 

W pozytywie, kompleks piątej gęstości wykorzystuje 
nauczających/uczących się szóstej gęstości do studiowania bardziej 
oświeconego rozumienia jedności, stając się w ten sposób coraz 
mądrzejszym. Kompleksy pamięci społecznej pozytywnej piątej gęstości 
często decydują się podzielić swoją służbę innym na dwa sposoby: po 
pierwsze, promieniowanie światłem na stworzenie; po drugie, wysyłanie 
grup, które mają pomagać jako instrumenty światła, takie jak te, które znasz 
poprzez kanały. 

W negatywnej piątej gęstości służba sobie stała się niezwykle intensywna, a 
jaźń skurczyła lub zagęściła się tak, że dialogi z nauczycielem/uczniami są 
wykorzystywane wyłącznie w celu zintensyfikowania mądrości. Jest bardzo, 
bardzo niewielu wędrowców negatywnej piątej gęstości, ponieważ boją się 
zapomnienia. Jest bardzo, bardzo niewielu członków Oriona piątej gęstości, 
ponieważ nie dostrzegają już żadnej zalety w innych jaźniach.3 

48.7 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Chciałbym wziąć jako przykład istotę, która w chwili 
urodzenia znajduje się mniej więcej wysoko na liście starszeństwa pod 
względem pozytywnej polaryzacji i możliwej podatności na zbiory pod 
koniec tego cyklu i prześledzić pełny cykl jej doświadczeń rozpoczynających 
się przed wcieleniem - które ciało jest aktywowane, proces wcielania się, 
aktywacja procesu fizycznego ciała trzeciej gęstości, gdy ciało porusza się 
przez tę gęstość i jest poddawane działaniu katalizatora, a następnie proces 
śmierci i aktywacja różnych ciał - w taki sposób, że przejdziemy całą drogę 
od punktu poprzedzającego inkarnację, następnie poprzez wcielenie i 
śmierć i z powrotem do tej pozycji, można by powiedzieć, w jednym cyklu 
wcielenia w tej gęstości. Czy mógłbyś to dla mnie zrobić? 

R A  Jestem Ra. Twoje zapytanie jest bardzo zniekształcone, ponieważ 
zakłada, że kreacje są podobne. Każdy kompleks umysłu/ciała/ducha ma 
swoje własne wzorce aktywacji i własne rytmy przebudzenia. Ważną rzeczą 

                                                             
3  Jest to niejasne i podlega interpretacji, ale ta informacja o liczbie istot piątej 

gęstości wchodzących w skład grupy Oriona może zaprzeczać informacjom 
podanym w 7.15. 
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dla zbiorów jest harmonijna równowaga między różnymi ośrodkami energii 
kompleksu umysłu/ciała/ducha. Należy to odnotować jako względne 
znaczenie. Rozumiemy sens Twojego zapytania i odpowiemy w sposób 
najbardziej ogólny, podkreślając nieistotność takich arbitralnych 
uogólnień. 

Istota przebywa przed wcieleniem w odpowiednim, powiedzmy, miejscu w 
czasie/przestrzeni. Typ prawdziwego koloru tej lokalizacji będzie zależał od 
potrzeb jednostki. Na przykład te istoty, które będąc wędrowcami mają 
rdzeń kompleksu umysłu/ciała/ducha w kolorze zielonym, niebieskim lub 
indygo, będą tam przebywać. 

Wejście we wcielenie wymaga przywdziania lub aktywacji ciała promienia 
indygo, czyli ciała eterycznego, ponieważ jest ono twórcą formy. Młody lub 
mały fizyczny kompleks umysłu/ciała/ducha ma siedem centrów energii 
wzmocnionych przed procesem narodzin. Istnieją również odpowiedniki w 
czasie/przestrzeni tych centrów energii, odpowiadające siedmiu centrom 
energii w każdej z siedmiu gęstości prawdziwego koloru. Zatem w 
mikrokosmosie istnieje całe przygotowane doświadczenie. To tak, jakby 
niemowlę zawierało wszechświat. 

Wzorce aktywacji bytu o wysokim stażu będą niewątpliwie przesuwać się z 
pewną prędkością do poziomu zielonego promienia, który jest odskocznią 
do podstawowego błękitu. Zawsze jest pewna trudność w penetracji 
podstawowej niebieskiej energii, ponieważ wymaga to tego, czego wasi 
ludzie mają w wielkim niedostatku; to znaczy szczerości. Niebieski promień 
to promień swobodnej komunikacji ze sobą i innymi jaźniami.  

Przyjmując, że istota nadająca się do zbioru lub prawie nadająca się do 
zbioru, będzie pracować na tej odskoczni zielonego promienia, można 
następnie założyć, że doświadczenia w pozostałej części wcielenia będą 
skupione na aktywacji podstawowego niebieskiego promienia swobodnej 
komunikacji; promienia indygo, który jest swobodnym dzieleniem się 
inteligentną energią; oraz jeśli to możliwe, przejście przez tę bramę, 
przeniknięcie inteligentnej nieskończoności fioletowego promienia. Może 
się to przejawiać w poczuciu świętości lub uświęcenia natury codziennych 
kreacji i czynności. 

Po śmierci kompleksu cielesnego, jak nazywacie to przejście, istota 
natychmiast, po uświadomieniu sobie swojego stanu, powróci do twórcy 
formy, ciała w kolorze indygo i spocznie w nim, aż do czasu przyszłego 
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właściwego ulokowania. 

Tutaj mamy anomalię zbiorów. Podczas zbiorów istota przeniesie następnie 
swoje ciało indygo do manifestacji fioletowego promienia, które jest 
widoczne w prawdziwym kolorze żółtym. Ma to na celu zmierzenie 
możliwości zbioru jednostki. Po starannym zakończeniu tej anomalnej 
czynności, istota ponownie przeniesie się do ciała indygo i zostanie 
umieszczona we właściwym miejscu w przestrzeni/czasie i czasie/przestrzeni 
poprawnego prawdziwego koloru, w którym to czasie konieczne 
uzdrowienia i nauki/uczenie się zostaną zakończone oraz dalsze potrzeby 
inkarnacyjne są określane. 

48.8 P Y T A J Ą C Y  Kto, powiedzmy, nadzoruje określenie dalszych potrzeb 
wcielenia i ustala listę starszeństwa, powiedzmy, dla inkarnacji? 

R A  Jestem Ra. To jest zapytanie z dwiema odpowiedziami. 

Po pierwsze, są ci, którzy bezpośrednio podlegają Strażnikom, którzy są 
odpowiedzialni za wzorce inkarnacji tych, którzy wcielają się automatycznie 
- to znaczy bez samoświadomości procesu duchowej ewolucji. Jeśli wolisz, 
możesz nazywać te istoty anielskimi. Są one, powiedzmy, lokalne lub należą 
do waszej sfery planetarnej. 

Starszeństwo wibracji należy porównać do umieszczania różnych rodzajów 
płynów w tej samej szklance. Niektóre wypłyną na wierzch; inne opadną 
na dno. Powstanie wiele warstw istot. Gdy zbliżają się zbiory, ci, którzy są 
najbardziej wypełnieni światłem i miłością, naturalnie i bez nadzoru staną 
w kolejce, powiedzmy, do doświadczenia inkarnacji. 

Kiedy istota staje się świadoma mechanizmu duchowej ewolucji w całości 
swojego kompleksu umysłu/ciała/ducha sama zaaranżuje i umieści te lekcje 
i istoty niezbędne do maksymalnego wzrostu i wyrażenia polaryzacji w 
doświadczeniu inkarnacyjnym, zanim nastąpi proces zapominania. Jedyną 
wadą tej całkowitej wolnej woli tych starszych istot, które wybierają sposób 
doświadczeń inkarnacyjnych, jest to, że niektóre istoty próbują nauczyć się 
tak wiele podczas jednego doświadczenia wcielenia, że intensywność 
katalizatora dezorganizuje spolaryzowaną istotę, a zatem doświadczenie nie 
jest maksymalnie użyteczne zgodnie z zamierzeniami. 

48.9 P Y T A J Ą C Y  Analogią do tego byłby student rozpoczynający studia i 
zapisujący się na więcej kursów niż mógłby przyswoić w tym czasie. Czy to 
jest poprawne? 
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R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

48.10 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz mi powiedzieć, w jaki sposób różne ciała, od 
czerwieni do fioletu, są połączone z centrum energii, centra od czerwieni 
do fioletu? Czy są w jakiś sposób połączone? 

R A  Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne zapytanie tej pracy. 

Jak zauważyliśmy, każda z gęstości prawdziwych kolorów ma siedem 
centrów energii, a każda istota zawiera to wszystko we wzmocnieniu. 
Aktywacja, w żółtym promieniu, inteligentnej nieskończoności promienia 
fioletowego jest przepustką do następnej oktawy doświadczenia.  

Są adepci, którzy przeniknęli wiele, wiele centrów energetycznych i kilka 
prawdziwych kolorów. Musi to być robione z najwyższą ostrożnością 
podczas przebywania w ciele fizycznym, ponieważ, jak zauważyliśmy, 
mówiąc o niebezpieczeństwach związanych z łączeniem obwodów 
czerwonego/pomarańczowego/żółtego z obwodami prawdziwego koloru 
niebieskiego, potencjał dezorganizacji kompleksu umysłu/ciała/ducha jest 
ogromny. Niemniej jednak istota, która przenika inteligentną 
nieskończoność, jest w zasadzie zdolna do poruszania się po wszechświecie 
bez ograniczeń. 

Czy jest jakieś krótkie pytanie, zanim opuścimy ten instrument? 

48.11 P Y T A J Ą C Y  Tylko to czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument czuł się 
bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt? 

R A  Jestem Ra. Wszystko jest w porządku. Jak już powiedzieliśmy, ten 
instrument jest słaby fizycznie i kontynuacja czasu pracy wydłuży tę 
słabość. Ciągły kontakt pomaga również w ciągłym wzroście energii 
życiowej instrumentu, jak również wzroście integracji oraz energii życiowej 
grupy jako całości. Wybór należy do Was. My jesteśmy zadowoleni. 
Wszystko jest w porządku. Jesteście sumienni. Tak kontynuujcie. 

Jestem Ra. Zostawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego 
Stwórcy. Idźcie więc, przyjaciele moi, radując się w mocy i w pokoju 
Jednego Nieskończonego Stwórcy.  Adonai. 



 

SESJA 49. 
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49.0 R A  Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego 
Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz. 

49.1 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś najpierw dać nam informacje o stanie instrumentu? 

R A  Jestem Ra. Jest tak jak wcześniej stwierdzono. 

49.2 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Na początku mam pytanie od Jima. On mówi: 

„Przez ostatnie dziewięć lat miałem to, co nazywam doświadczeniami 
płatów czołowych, w stanie przedświadomości snu, tuż przed obudzeniem 
się rano. Są połączeniem przyjemności i ciśnienia, które zaczyna się w 
płatach czołowych i rozchodzi się pulsacyjnie po całym mózgu i jest jak 
orgazm w moim mózgu. Miałem ponad 200 takich doświadczeń i często 
towarzyszą im wizje i głosy, które rzadko mają dla mnie sens. Jakie jest 
źródło tych doświadczeń płatów czołowych?” 

R A  Jestem Ra. Skanujemy pytającego i znajdujemy kilka istotnych 
informacji, które są już dostępne, które dotyczą fizjologicznej dyspozycji tej 
konkretnej części mózgu. Opisane i przeżyte doświadczenia to te destylacje, 
których można doświadczyć po skoncentrowaniu wysiłku na otwarciu 
bramy, czyli kompleksu umysłu indygo, tak aby mogło nastąpić 
doświadczenie sakramentalnego, czyli fioletowego promienia. Te 
doświadczenia są początkiem tego, co - gdy ciało, umysł i duch zostaną 
zintegrowane w bramie lub na poziomie indygo- może wtedy wystąpić nie 
tylko doświadczenie radości, ale towarzyszące jej zrozumienie inteligentnej 
nieskończoności. W ten sposób orgazm kompleksu ciała i orgazm 
kompleksu umysłu, integrując się, mogą następnie stworzyć właściwą 
bramę dla integracji kompleksu duchowego i jej wykorzystania jako 
pojazdu dla sakramentu w pełni doświadczonej obecności Jednego 
Nieskończonego Stwórcy. Tak więc jest wiele rzeczy, których pytający 
może oczekiwać. 

49.3 P Y T A J Ą C Y  [do Jima] Czy masz jakieś uzupełnienie do tego pytania? 

J I M  Nie. Dzięki. 

P Y T A J Ą C Y  [do Jima] OK. 
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[do Ra] Zastanawiałem się - w poprzedniej sesji wspomniałeś o tonach w 
lewym i w prawym uchu - czy półkule lewa i prawa mózgu były w jakiś 
sposób powiązane z polaryzacją w służbie sobie i w służbie innym. Czy 
mógłbyś to skomentować? 

R A  Jestem Ra. Możemy to skomentować. 

49.4 P Y T A J Ą C Y  Zatem proszę... czy możesz to skomentować? 

R A  Jestem Ra. Płaty mózgu waszego kompleksu fizycznego są podobne pod 
względem wykorzystania słabej energii elektrycznej. Istota kierowana 
intuicją i impulsem jest równa istocie, którą rządzi racjonalna analiza, jeśli 
weźmie się pod uwagę biegunowość. Płaty mogą być używane zarówno w 
służbie sobie jak i w służbie innym. 

Może się wydawać, że umysł racjonalny, czyli analityczny, może mieć 
większe możliwości skutecznego podążania za negatywną orientacją, 
ponieważ w naszym rozumieniu zbyt duży porządek jest w swej istocie 
negatywny. Jednakże ta sama umiejętność konstruowania abstrakcyjnych 
pojęć i analizowania danych doświadczalnych może być kluczem do 
szybkiej pozytywnej polaryzacji. Można powiedzieć, że ci, których 
zdolności analityczne są przeważające, mają nieco więcej do zrobienia w 
polaryzacji. 

Funkcją intuicji jest informowanie inteligencji. W waszej iluzji 
niepohamowana przewaga intuicji będzie miała tendencję do 
powstrzymywania istoty przed większymi polaryzacjami wynikającymi z 
kaprysów intuicyjnej percepcji. Jak widać, te dwa typy struktur mózgowych 
muszą być zrównoważone, aby suma netto katalizatora empirycznego była 
polaryzacją i oświeceniem, ponieważ bez akceptacji przez racjonalny umysł 
wartości zdolności intuicyjnych, twórcze aspekty, które pomagają w 
oświeceniu, zostaną stłumione. 

Jest jedna zgodność między prawym i lewym oraz pozytywem i negatywem. 
Sieć energii, która otacza wasze ciała, zawiera nieco złożone polaryzacje. 
Lewy obszar głowy i ramienia jest najczęściej postrzegany jako o ujemnej 
polaryzacji, podczas gdy prawy ma dodatnią polaryzację, mówiąc w sensie 
magnetycznym. To jest przyczyna znaczenia tego tonu dla was. 

49.5 P Y T A J Ą C Y  Czy omówisz ogólnie pozytywne i negatywne polaryzacje 
magnetyczne oraz ich zastosowanie, powiedzmy, do osób i planet itp.? 
Myślę, że istnieje tu korelacja, ale nie jestem pewien. 
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R A  Jestem Ra. Prawdą jest, że istnieje korelacja między polem 
energetycznym istoty waszej natury a ciałami planetarnymi, ponieważ cały 
materiał jest zbudowany za pomocą dynamicznego napięcia pola 
magnetycznego. Linie siły w obu przypadkach mogą być postrzegane jako 
bardzo podobne do przeplatających się spiral w zaplecionych włosach. W 
ten sposób pozytyw i negatyw wiją i przeplatają się, tworząc geometryczne 
relacje w polach energetycznych obu osób, jak nazwalibyście kompleks 
umysłu/ciała/ducha oraz planet. 

Biegunem ujemnym jest biegun południowy lub dolny. Biegun północny, 
czyli górny, jest dodatni. Krzyżowanie się tych spiralnych energii tworzy 
pierwotne, drugorzędne i trzeciorzędne centra energii. Jesteś zaznajomiony 
z podstawowymi centrami energetycznymi kompleksu ciała fizycznego, 
mentalnego i duchowego. Punkty drugorzędne krzyżowania się 
pozytywnych i negatywnych orientacji centrów krążą wokół kilku waszych 
centrów. Centrum żółtego promienia może być postrzegane jako 
posiadające drugorzędne centra energetyczne w łokciu, w kolanie i w 
ciałach subtelnych w niewielkim odstępie od fizycznego pojazdu, w 
punktach wyznaczających diamenty wokół pępka istoty, otaczających ciało. 

Można zbadać każde z centrów energetycznych pod kątem takich 
drugorzędnych centrów. Niektórzy z waszych ludzi pracują z tymi centrami 
energii i nazywacie to akupunkturą. Należy jednak zauważyć, że najczęściej 
dochodzi do anomalii w rozmieszczeniu centrów energetycznych, co stawia 
pod znakiem zapytania naukową precyzję tej praktyki. Jak większość 
naukowych prób w precyzji, nie uwzględnia ona unikalnych cech każdego 
tworu. 

Najważniejszą koncepcją, którą należy pojąć w odniesieniu do pola energii, 
jest to, że dolny, czyli ujemny biegun, przyciągnie uniwersalną energię z 
kosmosu do siebie. Stamtąd przejdzie w górę, aby napotkać i wejść w 
reakcję z pozytywną spiralną energią poruszającą się w dół od wewnątrz. 
Miarą poziomu aktywności promienia istoty jest miejsce, w którym 
zewnętrzna energia bieguna południowego spotkała się z wewnętrzną 
spiralną energią pozytywną. 

Gdy istota staje się bardziej spolaryzowana, to miejsce przesuwa się w górę. 
To zjawisko zostało nazwane przez waszych ludzi kundalini. Jednakże lepiej 
można o nim myśleć jako o miejscu spotkania kosmicznego i 
wewnętrznego, powiedzmy, wibracyjnego zrozumienia. Próba podniesienia 
miejsca tego spotkania bez uświadamiania sobie metafizycznych zasad 
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magnetyzmu, od których to zależy, jest zaproszeniem do wielkiego braku 
równowagi. 

49.6 P Y T A J Ą C Y  Jaki proces byłby zalecany dla prawidłowego przebudzenia, jak 
to mówią, kundalini i jaką miałoby to wartość? 

R A  Jestem Ra. Metafora zwiniętego węża wzywanego w górę jest bardzo 
odpowiednia do rozważenia przez waszych ludzi. Tego właśnie próbujesz 
gdy szukasz. Jak już powiedzieliśmy, istnieją wielkie nieporozumienia 
dotyczące tej metafory i natury dążenia do jej celu.1 Musimy uogólniać i 
prosić, abyś zrozumiał, że w efekcie czyni to znacznie mniej użytecznym niż 
to czym my się dzielimy. Jednakże, ponieważ każda jednostka jest 
wyjątkowa, ogólniki są naszym udziałem podczas komunikowania się w 
celu możliwego wywarcia pozytywnego wpływu. 

Mamy dwa rodzaje energii. Staramy się zatem, jako istoty w jakimkolwiek 
prawdziwym kolorze tej oktawy, przesuwać miejsce spotkania natur 
wewnętrznych i zewnętrznych coraz dalej i dalej lub w górę wzdłuż centrów 
energii. Dwie metody podejścia do tego z rozsądną metodą to po pierwsze 
osadzenie w sobie tych doświadczeń, które są przyciągane do istoty przez 
biegun południowy. Każde doświadczenie będzie musiało być 
obserwowane, doświadczane, zrównoważone, zaakceptowane i osadzone w 
jednostce. W miarę jak istota rośnie w samoakceptacji i świadomości 
katalizatora, lokacja wygodnego umiejscowienia tych doświadczeń 
podniesie się do nowej istoty prawdziwego koloru. 

Każde doświadczenie będzie zrozumiane sekwencyjnie przez rosnący i 
poszukujący kompleks umysłu/ciała/ducha w kategoriach przetrwania, 
następnie w kategoriach osobistej tożsamości, następnie w kategoriach 
relacji społecznych, następnie w kategoriach uniwersalnej miłości, 
następnie w kategoriach tego, jak to doświadczenie może zapoczątkować 
swobodną komunikację, następnie w kategoriach tego, w jaki sposób 
doświadczenie może być powiązane z uniwersalnymi energiami, aż wreszcie 
w kategoriach sakramentalnej natury każdego doświadczenia. 

W międzyczasie Stwórca przebywa wewnątrz. Na biegunie północnym 
korona jest już na głowie, a istota jest potencjalnie bogiem. Ta energia 
powstaje poprzez pokorne i ufne przyjęcie tej energii poprzez medytację i 
kontemplację siebie i Stwórcy. 

                                                             
1  Jak podano w poprzednim ustępie, 49.5. 
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Tam, gdzie spotykają się te energie, wąż osiągnie swój szczyt. Kiedy ta 
rozwinięta energia zbliża się do uniwersalnej miłości i promienistej istoty, 
istota znajduje się w stanie, w którym możliwość zbioru istoty jest bliska. 

49.7 P Y T A J Ą C Y  Czy polecisz jakąś technikę medytacji? 

R A  Jestem Ra. Nie. 

49.8 P Y T A J Ą C Y  Czy lepiej, albo powinienem powiedzieć, czy pozostawienie 
umysłu, że tak powiem, tak pustego, jak to tylko możliwe - niech płynie w 
swoim rytmie, że tak powiem - przyniesie bardziej użyteczne rezultaty w 
medytacji - czy też lepiej jest skupić się w medytacji na jakimś przedmiocie 
lub na czymś w celu koncentracji? 

R A  Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne zapytanie w tym czasie pracy. 

Każdy z dwóch rodzajów medytacji jest przydatny z określonego powodu. 
Bierna medytacja obejmująca oczyszczanie umysłu - usuwanie mentalnej 
mieszaniny, która jest charakterystyczna dla aktywności kompleksu umysłu 
wśród waszych ludzi - jest skuteczna dla tych, których celem jest osiągnięcie 
wewnętrznej ciszy jako podstawy do słuchania Stwórcy. Jest to użyteczne i 
pomocne narzędzie i jest zdecydowanie najbardziej użytecznym rodzajem 
medytacji w przeciwieństwie do kontemplacji czy modlitwy. 

Ten rodzaj medytacji, który można nazwać wizualizacją, ma na celu nie to, 
co jest zawarte w samej medytacji. Wizualizacja jest narzędziem adepta. Ci, 
którzy uczą się trzymać w pamięci obrazy wizualne, rozwijają wewnętrzną 
moc koncentracji, która może pokonać nudę i dyskomfort. Kiedy ta 
zdolność wykrystalizowała się u adepta, może on wtedy polaryzować 
świadomość bez zewnętrznych działań, które mogą wpłynąć na świadomość 
planetarną. To jest powód istnienia tak zwanego białego maga. Tylko ci, 
którzy chcą świadomie podnosić wibracje planety, uznają wizualizację za 
szczególnie satysfakcjonujący rodzaj medytacji. 

Kontemplacja, czyli rozważenie w stanie medytacji inspirującego obrazu 
lub tekstu, jest niezwykle pożyteczna również wśród waszych ludzi, a 
zdolność woli zwana modlitwą ma również potencjalnie pomocny 
charakter. To, czy rzeczywiście jest to pomocna czynność, zależy całkowicie 
od intencji i celu modlącego się. 

Czy możemy zapytać, czy w tej chwili są jakieś krótkie pytania? 
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49.9 P Y T A J Ą C Y  Zapytam tylko, czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument 
czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt i czy dwie sesje 
tygodniowo są nadal odpowiednie? 

R A  Jestem Ra. Prosimy o uwagę przy umieszczaniu wsparcia szyi tej istoty, 
ponieważ zbyt często tej uwagi brakuje. Jesteście sumienni i macie dobre 
nastawienie. Czas sesji, jeśli możemy użyć tego wyrażenia, jest w zasadzie 
poprawny. Jednakże zasługujesz na pochwałę za zaobserwowanie zmęczenia 
w kręgu i powstrzymywanie się od pracy, dopóki wszyscy nie będą w 
miłości, harmonii i energii witalnej jako jedna istota. Jest to i nadal będzie 
najbardziej pomocne. 

Jestem Ra. Zostawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego 
Stwórcy. Idźcie więc naprzód, radując się mocą i pokojem Jednego 
Nieskończonego Stwórcy.  Adonai. 



 

SESJA  50. 
6 MAJA 1981  

50.0 R A  Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego 
Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz. 

50.1 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś mi teraz podać stan instrumentu? 

R A  Jestem Ra. Jest tak jak wcześniej stwierdzono. 

50.2 P Y T A J Ą C Y  Na ostatniej sesji stwierdziłeś, że istota przyciąga doświadczenia 
poprzez biegun południowy. Czy mógłbyś to rozwinąć i podać nam 
definicję tego, co masz na myśli? 

R A  Jestem Ra. Aby uchwycić sens powyższej informacji, trzeba wziąć pod 
uwagę właściwą perspektywę. Biegun południowy lub ujemny to taki, który 
przyciąga. Przyciąga do siebie namagnesowane rzeczy. Tak więc w 
przypadku kompleksu umysłu/ciała/ducha napływ doświadczenia jest 
napływem bieguna południowego. Możesz to uznać za uproszczone 
stwierdzenie. 

Jedyną specyficzną częścią tej poprawności jest to, że czerwony promień, 
czyli podstawowe centrum energii, będące najniższym lub rdzennym 
centrum energii fizycznego pojazdu, będzie miało pierwszą okazję 
zareagować na każde doświadczenie. Tylko w ten sposób możesz zobaczyć 
fizyczne miejsce bieguna południowego identyfikowane z centrum energii 
korzenia. W każdym aspekcie umysłu i ciała korzeń, czyli podstawa, 
otrzyma możliwość funkcjonowania jako pierwszy. 

Co to za szansa, jeśli nie przetrwanie? To jest podstawowa możliwość 
reakcji i może być uznana za charakterystyczną dla podstawowych funkcji 
zarówno umysłu, jak i ciała. Ten instynkt jest najsilniejszy, a gdy zostanie 
zrównoważony, wiele pozostaje otwarte dla poszukiwacza. Biegun 
południowy przestaje wtedy blokować dane empiryczne, a wyższe ośrodki 
energetyczne umysłu i ciała zyskują możliwość wykorzystania 
przyciągniętego do niego doświadczenia. 

50.3 P Y T A J Ą C Y  Dlaczego mówisz, że doświadczenie jest przyciągane do istoty? 
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R A  Jestem Ra. Mówimy to, ponieważ rozumiemy, że taka jest natura 
zjawiska katalizatora empirycznego i jego wejścia w świadomość kompleksu 
umysłu/ciała/ducha. 

50.4 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś podać przykład, w jaki sposób istota ustanawia 
warunek przyciągania określonego katalizatora empirycznego i w jaki 
sposób ten katalizator jest następnie dostarczany lub wyuczany. 

R A  Jestem Ra. Można podać taki przykład. 

50.5 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz go podać? 

R A  Jestem Ra. Zatrzymaliśmy się, aby zeskanować świadomość tego 
instrumentu w celu uzyskania pozwolenia na użycie jego empirycznego 
katalizatora jako przykładu. Możemy kontynuować. 

To jest jeden przykład i można dokonać ekstrapolacji na inne istoty, które 
są świadome procesu ewolucji. Ta istota wybrała, przed wcieleniem, środki, 
dzięki którym katalizator miał duże prawdopodobieństwo bycia 
pozyskanym. Ta istota pragnęła wyrażenia miłości i światła nie oczekując 
niczego w zamian. Ten instrument zaprogramowano również do 
podejmowania wysiłków duchowych i pocieszania się towarzystwem w 
wykonywaniu tej pracy. 

Umowy zostały zawarte przed wcieleniem; pierwsza, z tzw. rodzicami i 
rodzeństwem tej istoty. Stanowiło to empiryczny katalizator dla sytuacji 
oferowania blasku istnienia bez oczekiwania niczego w zamian. Drugi 
program obejmował porozumienia z kilkoma istotami. Umowy te 
zapewniły i zapewnią w waszym kontinuum czasu/przestrzeni i 
przestrzeni/czasu możliwości empirycznego katalizatora pracy i 
koleżeństwa. 

Są wydarzenia, które były częścią programu dla tej istoty tylko w tym sensie, 
że były to wiry możliwości/prawdopodobieństwa mające związek z waszą 
kulturą społeczną. Wydarzenia te obejmują charakter życia lub standard 
życia; rodzaj relacji zawartych w waszych ramach prawnych; oraz klimat 
społeczny podczas wcielenia. Przyjęto, że wcielenie nastąpi podczas 
zbiorów. 

Powiedzmy, że te dary odnoszą się do milionów waszych ludzi: tych, którzy 
są świadomi ewolucji i skrajnie pragną osiągnięcia serca miłości i blasku, 
który daje zrozumienie. Bez względu na to, jakie lekcje są zaprogramowane, 
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mają one do czynienia z innymi jaźniami a nie z wydarzeniami. Mają do 
czynienia z dawaniem, a nie otrzymywaniem; ponieważ lekcje miłości mają 
ten charakter zarówno dla pozytywu jak i negatywu. Ci, którzy są gotowi 
do negatywnego zbioru w tym czasie, będą starać się dzielić swoją miłością 
do siebie. 

Są tacy, których lekcje są bardziej przypadkowe ze względu na ich obecną 
niezdolność do zrozumienia natury i mechanizmu ewolucji  umysłu, ciała i 
ducha. O tych możemy powiedzieć, że proces ten jest strzeżony przez tych, 
którzy nigdy nie przestają czuwać, oczekując, że będą służyć. Nie ma istoty 
bez pomocy, albo poprzez samoświadomość jedności stworzenia, albo 
poprzez strażników jaźni, którzy chronią mniej wyrafinowany 
umysł/ciało/duch przed jakimkolwiek permanentnym oddzieleniem od 
jedności, podczas gdy lekcje waszej gęstości trwają. 

50.6 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz podać przykład dzielenia się miłością do siebie w 
negatywnej polaryzacji? Wydawałoby mi się, że to wyczerpałoby negatywną 
polaryzację. Czy mógłbyś rozwinąć tę koncepcję? 

R A  Jestem Ra. Nie możemy używać przykładów znanych istot ze względu 
na naruszenie, jakie mogłoby to spowodować. Dlatego musimy mówić 
ogólnikowo. 

Istotą zorientowaną negatywnie będzie ta, która czuje, że znalazła moc, 
która nadaje sens jej istnieniu dokładnie tak, jak odczuwa pozytywna 
polaryzacja. Ta negatywna istota będzie dążyć do zaoferowania tego 
zrozumienia innym jaźniom, najczęściej poprzez proces formowania elity, 
uczniów oraz nauczanie potrzeby i słuszności zniewolenia innych jaźni dla 
własnego dobra. Te inne jaźnie są postrzegane jako zależne od tej jaźni i 
potrzebują przewodnictwa oraz mądrości tej jaźni. 

50.7 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Czy możesz rozwinąć taką oto koncepcję: że 
koniecznym jest, aby istota podczas inkarnacji w fizyczności, jak to 
nazywamy, uległa polaryzacji lub właściwie współdziałała z innymi istotami 
i dlaczego nie jest to możliwe pomiędzy inkarnacjami, kiedy jest świadoma 
tego, co chce zrobić, ale dlaczego musi wejść w inkarnację i stracić pamięć, 
świadomą pamięć, tego, co chce zrobić, a następnie działać w sposób, w jaki 
ma nadzieję działać? Czy mógłbyś to rozwinąć? 

R A  Jestem Ra. Podajmy przykład człowieka, który widzi wszystkie karty w 
pokerze. On wtedy zna grę. Gra jest dziecinnie prosta, ponieważ nie ma 
ryzyka. Pozostałe karty są znane. Możliwości są znane, a karty zostaną 
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rozegrane poprawnie, ale bez zaangażowania. 

W czasie/przestrzeni i w gęstości prawdziwego koloru zielonego, karty 
wszystkich są dostępne dla oczu. Myśli, uczucia, kłopoty: wszystko to 
można zobaczyć. Nie ma oszustwa ani pragnienia oszustwa. Tak więc wiele 
można osiągnąć w harmonii, ale umysł/ciało/duch zyskuje niewielką 
polaryzację dzięki tej interakcji. 

Przeanalizujmy ponownie tę metaforę i pomnóżmy ją w najdłuższą grę w 
pokera, jaką możesz sobie wyobrazić: całe życie. Karty to miłość, niechęć, 
ograniczenie, nieszczęście, przyjemność itp. Są one rozdawane i ponownie 
rozdawane i ponownie rozdawane  w sposób ciągły. Możesz podczas tego 
wcielenia zacząć - i podkreślamy zacząć - poznawać swoje własne karty. 
Możesz zacząć odnajdywać w sobie miłość. Możesz zacząć równoważyć 
swoją przyjemność, swoje ograniczenia itp. Niemniej jednak jedyną 
wskazówką dotyczącą kart innych jaźni jest patrzenie w oczy. 

Nie możesz pamiętać swojej ręki, ich rąk, a może nawet zasad tej gry. Tę 
grę mogą wygrać tylko ci, którzy przegrywają swoje karty w 
rozpuszczającym wpływie miłości; mogą wygrać tylko ci, którzy kładą swoje 
przyjemności, ograniczenia, wszystko na stół twarzą do góry i mówią 
wewnętrznie: "Wszyscy, wy wszyscy gracze, każda inna jaźń, niezależnie od 
tego, jaki macie układ ręki, kocham was".  

Oto ta gra: wiedzieć, akceptować, wybaczać, balansować i otwierać siebie w 
miłości. Nie można tego zrobić bez zapominania, ponieważ nie miałoby to 
żadnego znaczenia w życiu całości istoty umysłu/ciała/ducha. 

50.8 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. W jaki sposób zdolność utrzymywania w pamięci 
obrazów wizualnych pozwala adeptowi dokonywać polaryzacji w 
świadomości bez zewnętrznych działań? 

R A  Jestem Ra. To nie jest proste pytanie, ponieważ adept to ktoś, kto 
wykracza poza zielony promień, który sygnalizuje wejście w zdolność do 
zbioru. Adept nie będzie po prostu podłączał się do inteligentnej energii 
jako środka gotowości do zbiorów, ale będzie podłączał się zarówno do 
inteligentnej energii jak i inteligentnej nieskończoności w celu transmutacji 
planetarnej zdolności do zbioru i świadomości. 

Sposobności do tej pracy leżą wewnątrz. Kluczem jest po pierwsze cisza, a 
po drugie jedność myśli. W ten sposób wizualizacja, która może być 
utrzymywana nieruchomo w wewnętrznym oku przez kilka minut, wg tego 
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jak mierzycie czas, zasygnalizuje wzrost w jedności myśli adepta. Tę jedność 
myśli może zatem użyć pozytywny adept do pracy w grupowych rytualnych 
wizualizacjach w celu podniesienia pozytywnej energii, a przez 
negatywnych adeptów w celu zwiększenia osobistej mocy. 

50.9 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz mi powiedzieć, jak wtedy adept, po utrzymywaniu 
obrazu przez kilka minut, co robi, aby wpłynąć na planetarną świadomość 
lub zwiększyć pozytywną biegunowość? Nadal nie całkiem to rozumiem. 

R A  Jestem Ra. Kiedy pozytywny adept dotyka inteligentnej 
nieskończoności od wewnątrz, jest to najpotężniejsze połączenie, ponieważ 
jest to połączenie całego mikrokosmosu kompleksu umysłu/ciała/ducha z 
makrokosmosem. To połączenie umożliwia, powiedzmy, prawdziwemu 
kolorowi zielonego promienia w czasie/przestrzeni, zamanifestowanie się w 
waszym czasie/przestrzeni.1 W zielonym promieniu myśli są istotami. W 
waszej iluzji zwykle tak nie jest. 

Adepci stają się wtedy żywymi kanałami miłości i światła i są w stanie 
skierować ten blask bezpośrednio do planetarnej sieci węzłów energii. 
Rytuał zawsze kończy się ugruntowaniem tej energii w uwielbieniu i 
dziękczynieniu oraz uwolnieniem tej energii do całości planetarnej. 

50.10 P Y T A J Ą C Y  Znam osoby, które niedawno przeszły szkolenie w zakresie 
medytacji, które po bardzo krótkim okresie intensywnej medytacji, 
trwającej kilka dni lub więcej, są w stanie wywołać akcję na odległość, 
wpływając na metal, zginając go. Z tego co wiem, robiąc to, noszą na 
głowach drut w kształcie piramidy. Zostałem zaproszony na jedną z tych 
sesji medytacyjnych kilka lat temu, ale nie mogłem się tam dostać. Czy 
mógłbyś skomentować ten proces i czy osiągają coś wartościowego, czy nie? 

R A  Jestem Ra. Nie. Proszę zadać jeszcze jedno pełne zapytanie w tej pracy. 

50.11 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś podać mi więcej informacji na temat pól 
energetycznych ciała w odniesieniu do prawego i lewego mózgu i czy jest 
to w jakiś sposób związane z kształtem piramidy w zakresie skupiania 
energii? Jestem trochę pogubiony w tym, jak dostać się do tej linii pytań, 
więc zadam to pytanie. 

                                                             
1  Możliwe, że Ra zamierzał powiedzieć „To połączenie umożliwia, powiedzmy,  

prawdziwy kolor zielonego promienia w czasie/przestrzeni, aby zamanifestować się 
w waszej przestrzeni/czasie”, ale nigdy nie zostało to poprawione jako błąd i dlatego 
jest to otwarte na spekulacje. 
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R A  Jestem Ra. Podobnie i my jesteśmy pogubieni w tej linii odpowiedzi. 
Możemy powiedzieć, że kształt piramidy jest tylko tym, który skupia 
napływające strumienie energii do wykorzystania przez istoty, które mogą 
zdać sobie sprawę z tych napływających strumieni. Możemy dalej 
powiedzieć, że kształt twojego fizycznego mózgu nie jest istotny jako kształt 
do koncentracji napływających strumieni energii. Jeśli możesz, zapytaj 
bardziej szczegółowo jakich informacji szukasz. 

50.12 P Y T A J Ą C Y  Każdy z nas podczas medytacji odczuwa energię na głowie w 
różnych miejscach. Czy możesz mi powiedzieć, co to jest i co oznacza, i co 
oznaczają różne miejsca, które odczuwamy? 

R A  Jestem Ra. Zapomnienie o piramidzie będzie pomocne w badaniu tych 
doświadczeń. Napływające strumienie energii są odczuwane przez centra 
energetyczne, które potrzebują i są przygotowywane do aktywacji. Zatem 
ci, którzy odczuwają stymulację na poziomie promienia fioletowego, 
właśnie to otrzymują. Ci, którzy czują to na czole między brwiami, 
doświadczają promienia indygo i tak dalej. Osoby doświadczające 
mrowienia i obrazów wizualnych mają pewną blokadę w aktywowanym 
centrum energii, a zatem ciało elektryczne rozprowadza tę energię, a jej 
efekt jest rozproszony. 

Ci, którzy nie proszą szczerze o tę energię, mogą ją jeszcze poczuć, jeśli 
istoty nie są dobrze wyszkolone w obronie psychicznej. Ci, którzy nie chcą 
doświadczać tych wrażeń, aktywacji i zmian, nawet na poziomie 
podświadomości, nie doświadczą niczego ze względu na swoje umiejętności 
obrony i pancerza przed zmianami. 

50.13 P Y T A J Ą C Y  W tej chwili dostaję dwa uczucia jednocześnie. Czy to normalne, 
aby dostawać dwa na raz? 

R A  Jestem Ra. Najbardziej normalne dla adepta jest to co następuje: 
stymulacja indygo, aktywacja tej wielkiej bramy do uzdrawiania, pracy 
magicznej, modlitewnej uwagi i blasku istnienia; oraz pobudzenie 
fioletowego promienia, który jest duchowym dawaniem i braniem od i do 
Stwórcy, od Stwórcy do Stwórcy. 

To jest pożądana konfiguracja. 

Czy jest jakieś krótkie pytanie, zanim opuścimy ten instrument? 

50.14 P Y T A J Ą C Y  Czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument czuł się bardziej 



408 KONTAKT Z RA: NAUCZANIE PRAWA JEDNOŚCI 

komfortowo lub by poprawić kontakt? 

R A  Jestem Ra. Jesteście sumienni, a wasze wyrównania [przyborów] są 
staranne. Dobrze byłoby zadbać o to, aby szyja tego instrumentu była 
starannie umieszczona na podporze. 

Jestem Ra. Zostawiam was, moi przyjaciele, w miłości i świetle Jednego 
Nieskończonego Stwórcy. Idźcie więc naprzód, radując się mocą i pokojem 
Jednego Nieskończonego Stwórcy.  Adonai. 
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51.0 R A  Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego 
Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz. 

51.1 P Y T A J Ą C Y  Rozpoczynając tę sesję, Tom III Prawa Jedności, jest kilka pytań, 
jedno o dość nieprzemijającym znaczeniu i jedno, które uważam za nieco 
ulotne, które czuję się zobowiązany zadać z powodu komunikacji z innymi. 

Pierwsze to tylko wyjaśnienie ostatnich punktów dotyczących zbiorów dla 
naszego przyjaciela Leo Sprinkle’a. Zastanawiałem się, czy istnieje nadzór 
nad zbiorami, a jeśli tak, to dlaczego ten nadzór jest konieczny i jak to 
działa, skoro zdolność istoty do zbioru to promień fioletowy? Czy 
konieczne jest, aby istoty nadzorowały zbiory, czy też jest to automatyczne? 
Czy możesz na to odpowiedzieć? 

R A  Jestem Ra. W czasie zbiorów zawsze są żniwiarze. Owoc jest formowany 
tak, jak będzie, ale należy zachować pewien nadzór, aby zapewnić, że plon 
zostanie umieszczony tak, jak powinien, bez obicia lub skazy. 

Istnieją trzy poziomy, które czuwają nad zbiorami. 

Pierwszy poziom jest planetarny i można go nazwać anielskim. Ten typ 
opiekuna obejmuje całość kompleksu umysłu/ciała/ducha lub wyższą jaźń 
istoty oraz te istoty płaszczyzny wewnętrznej, które zostały przyciągnięte do 
tej istoty poprzez jej wewnętrzne poszukiwanie. 

Drugą klasą tych, którzy strzegą tego procesu, są ci z Konfederacji, którzy 
mają zaszczyt/obowiązek stać w małych miejscach na krawędzi stopni 
światła/miłości, aby te istoty, które są zbierane, nie potknęły się i nie 
odpadły z jakiegokolwiek innego powodu niż siła światła, bez względu na 
to, jak bardzo są zdezorientowane lub nie potrafią nawiązać kontaktu ze 
swoim wyższym ja. Te istoty Konfederacji łapią tych, którzy się potykają, i 
ustawiają ich w odpowiedniej pozycji, aby mogli dalej iść w stronę światła. 

Trzecią grupą czuwającą nad tym procesem jest grupa, którą nazywacie 
Strażnikami. Ta grupa pochodzi z oktawy powyżej naszej i służy w ten 
sposób jako nosiciele światła. Ci Strażnicy zapewniają precyzyjne emisje 
światła/miłości w niezwykle starannym rozróżnianiu, aby można było 
ustalić dokładną wibrację światła/miłości każdej istoty. 
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Zatem zbiory są automatyczne, ponieważ osoby zebrane będą reagować 
zgodnie z tym, co jest niezmienne podczas zbioru. A tym jest emanacja 
fioletowego promienia. Jednakże, ci pomocnicy są w pobliżu, aby zapewnić 
właściwe zbiory, aby każda istota miała najpełniejszą okazję do wyrażenia 
swojej osobowości fioletowego promienia. 

51.2 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. To następne pytanie wydaje mi się nieistotne; jednak 
zapytał mnie o to ktoś, z kim się komunikowałem, a kto był intensywnie 
zaangażowany w część zjawiska związanego z UFO. Jeśli uznasz to za zbyt 
ulotne lub nieważne, pominiemy to, ale zapytano mnie, jak to możliwe, 
aby statek, powiedzmy, czwartej gęstości mógł tu dotrzeć, tak że wydaje się, 
że gdy zbliżasz się do prędkości światła, masa dąży do nieskończoności. 
Rozmawialiśmy o wzroście masy duchowej i było to tylko pytanie, w jaki 
sposób odbywa się ten transfer z bardzo odległych planet przy pomocy 
statków. A moje pytanie brzmiałoby, dlaczego statek byłby w ogóle 
potrzebny? To nie jest ważne pytanie. 

R A  Jestem Ra. Zadałeś kilka pytań. Odpowiemy po kolei. 

Po pierwsze, zgadzamy się, że ten materiał jest ulotny. 

Po drugie, ci, którzy w większości pochodzą z odległych punktów, jak je 
nazywasz, nie potrzebują statków, jakie znacie. Samo zapytanie wymaga 
zrozumienia, którego nie posiadasz. Spróbujemy stwierdzić, co można 
powiedzieć. 

Po pierwsze, jest kilka istot trzeciej gęstości, które nauczyły się używać 
statków do podróżowania między systemami gwiezdnymi, doświadczając 
ograniczeń, które teraz rozumiesz. Jednakże takie istoty nauczyły się używać 
wodoru w sposób inny niż jak to obecnie rozumiecie. Te istoty wciąż 
potrzebują dość długich okresów czasu, według tego jak je mierzycie, aby 
się przemieszczać. Niemniej jednak istoty te są w stanie wykorzystać 
hipotermię do spowolnienia  procesów kompleksów fizycznych i 
psychicznych, aby wytrzymać czas trwania lotu. Ci, którzy są z Syriusza, są 
tego typu.  

Istnieją dwa inne typy: 

Jednym z nich jest typ, który, pochodzący z czwartej, piątej lub szóstej 
gęstości w waszej własnej galaktyce, ma dostęp do rodzaju systemu 
energetycznego, który wykorzystuje prędkość światła jako procę, a zatem 
dociera tam, gdzie chce, bez odczuwalnego upływu czasu z waszego punktu 
widzenia. 
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Innym rodzajem doświadczenia są doświadczenia czwartej, piątej i szóstej 
gęstości innych galaktyk, a także niektórych w waszej własnej galaktyce, 
którzy nauczyli się dyscypliny osobowości niezbędnej do postrzegania 
wszechświata jako jednej istoty i dlatego są zdolni do przechodzenia z 
miejsca na miejsce za pomocą samej myśli, materializując niezbędny statek, 
jeśli można tak powiedzieć, aby zamknąć ciało świetliste istoty. 

51.3 P Y T A J Ą C Y  Zakładam, że ten drugi typ jest typem, którego doświadczamy w 
większości naszych lądowań z grupy Oriona. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Grupa Oriona jest mieszanką przedostatniej i ostatniej 
grupy. 

51.4 P Y T A J Ą C Y  Dlaczego pojazd jest potrzebny do tego transferu? Kiedy ty, jako 
Ra, udałeś się do Egiptu wcześniej, użyłeś statku w kształcie dzwonu, ale 
robiłeś to przy pomocy myśli. Czy możesz mi powiedzieć, dlaczego użyłeś 
pojazdu, a nie tylko zmaterializowałeś ciało? 

R A  Jestem Ra. Pojazd lub statek to myślokształt, na którym nasza 
koncentracja może działać jako motywator. Nie zdecydowalibyśmy się użyć 
naszych kompleksów umysłu/ciała/ducha jako skupienia w takiej pracy. 

51.5 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Chciałbym wygłosić stwierdzenie. Jestem przekonany, 
że w pewnym sensie odbiegam od tematu. Jest to dla mnie bardzo trudne 
pytanie, bo tak naprawdę nie wiem, o czym mówię. Ale wydaje mi się - i 
możesz mi powiedzieć, gdzie się mylę w tym stwierdzeniu - że mamy siedem 
ciał, z których każde odpowiada jednemu z siedmiu kolorów widma. A ta 
energia, która tworzy te siedem ciał, jest uniwersalnym typem energii, która 
napływa do naszego środowiska planetarnego i przechodzi przez siedem 
centrów energii, które nazwaliśmy czakrami, aby rozwijać i doskonalić te 
ciała.  

I to jest… Każde z tych ciał jest w jakiś sposób związane z mentalną 
konfiguracją, którą posiadamy, z doskonałością każdego z tych ciał oraz 
można by powiedzieć, że całkowite przeistoczenie tej energii jest funkcją tej 
mentalnej konfiguracji. Poprzez tę mentalną konfigurację możemy do 
pewnego stopnia zablokować napływy energii, które tworzą każde z tych 
siedmiu ciał. Czy mógłbyś skomentować, gdzie się mylę i poprawić mnie w 
tym, co powiedziałem? 

R A  Jestem Ra. Twoje stwierdzenie jest zasadniczo poprawne. Używanie 
terminu „konfiguracja umysłowa” jest nadmiernym uproszczeniem 



412 KONTAKT Z RA: NAUCZANIE PRAWA JEDNOŚCI 

sposobów blokowania napływów, które występują w waszej gęstości. 
Kompleks umysłu ma związek z kompleksami ducha i ciała, który nie jest 
stały. Tak więc blokady mogą wystąpić między duchem a umysłem lub 
ciałem i umysłem na wielu różnych poziomach. Powtarzamy, że każde 
centrum energetyczne ma, powiedzmy dla wygody, siedem sub-kolorów. 
Zatem duchowe/mentalne blokady połączone z umysłowymi/cielesnymi 
blokadami mogą wpływać na każde z ośrodków energetycznych na kilka 
różnych sposobów. W ten sposób możesz zobaczyć subtelną naturę 
równoważenia i procesu ewolucji. 

51.6 P Y T A J Ą C Y  Nie jestem pewien, czy zapewni to linię zadawania pytań, która 
będzie owocna, czy też nie. Zadam jednak to pytanie, ponieważ wydawało 
mi się, że jest tu prawdopodobnie związek. 

Na odwrocie książki, Sekrety Wielkiej Piramidy, znajduje się kilka 
reprodukcji rysunków lub prac egipskich, niektóre przedstawiające ptaki 
przelatujące nad bytami poziomymi. Czy możesz mi powiedzieć, co to jest 
i czy ma to jakiś związek z Ra? 

R A  Jestem Ra. Te rysunki, o których mówisz, są jednymi z wielu, które 
zniekształcają nauczanie naszego postrzegania śmierci jako bramy do 
dalszego doświadczenia. Zniekształcenia dotyczą rozważań o specyficznym 
charakterze procesów tzw. „martwego” kompleksu umysłu/ciała/ducha. W 
waszej filozofii można to nazwać zniekształceniem Gnostycyzmu: to znaczy 
przekonaniem, że można osiągnąć wiedzę i właściwą pozycję za pomocą 
starannie dostrzeżonych i zaakcentowanych ruchów, pojęć i symboli. 

W rzeczywistości proces fizycznej śmierci jest taki, jak opisaliśmy wcześniej: 
taki, w którym dostępna jest pomoc, a jedyną potrzebą w chwili śmierci jest 
uwolnienie tej istoty z jej ciała przez osoby wokół niej i chwalenie tego 
procesu przez tych, którzy się smucą. W ten sposób można wspomóc 
umysł/ciało/ducha, który doświadczył śmierci fizycznej, a nie poprzez różne 
wyobrażenia starannych i powtarzanych rytuałów. 

51.7 P Y T A J Ą C Y  Mówiłeś wcześniej o prędkościach obrotowych centrów 
energetycznych. Czy mam rację zakładając, że jest to funkcja blokady 
centrum energii, a im mniej jest ono zablokowane, tym wyższa prędkość 
obrotowa, co wskazuje na większą napływającą energię? 

R A  Jestem Ra. Częściowo masz rację. W pierwszych trzech centrach 
energetycznych pełne odblokowanie tej energii stworzy prędkości 
obrotowe. Jednak gdy istota rozwija wyższe centra energii, centra te zaczną 
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wyrażać swoją naturę poprzez tworzenie struktur kryształowych. Jest to 
wyższa lub bardziej zrównoważona forma aktywacji centrów energii, 
ponieważ przestrzenno/czasowa natura tej energii jest transmutowana do 
czasowo/przestrzennej natury regularyzacji i równoważenia. 

51.8 P Y T A J Ą C Y  Co masz na myśli mówiąc o kryształowych strukturach? 

R A  Jestem Ra. Można zauważyć, że każde z centrów energetycznych 
kompleksu fizycznego ma charakterystyczną strukturę krystaliczną w 
bardziej rozwiniętej istocie. Każdy będzie nieco inny, tak jak w waszym 
świecie nie ma dwóch takich samych płatków śniegu. Niemniej jednak, 
każdy jest regularny. 

Czerwone centrum energii często ma kształt szprychowego koła. 

Pomarańczowe centrum energii w kształcie kwiatu zawierającego trzy 
płatki. 

Żółte centrum także ma zaokrąglony kształt, wiele fasetek, jak gwiazda. 

Centrum zielonej energii czasami nazywane jest kształtem lotosu, a liczba 
punktów struktury krystalicznej zależy od siły tego centrum. 

Centrum niebieskiej energii, które może mieć około stu faset i być zdolne 
do olśniewającego blasku. 

Centrum indygo jest spokojniejszym centrum, które w wielu przypadkach 
ma podstawowy trójkątny lub trójpłatkowy kształt, chociaż niektórzy 
adepci, którzy zbalansowali niższe energie, mogą tworzyć bardziej fasetowe 
formy. 

Centrum energii fioletowej jest najmniej zmienne i czasami jest opisywane 
w waszej filozofii jako tysiąc płatków, ponieważ jest sumą całości 
zniekształcenia kompleksu umysłu/ciała/ducha. 

51.9 P Y T A J Ą C Y  W tej chwili odczuwam wrażenie w centrum indygo. Gdyby to 
centrum było całkowicie aktywowane i wcale nie było zablokowane, czy 
wtedy nic tam bym nie czuł? 

R A  Jestem Ra. Odpowiedź na to pytanie naruszyłaby Prawo Pomieszania. 

51.10 P Y T A J Ą C Y  Zaraz po śmierci ciała fizycznego stwierdziłeś, że - myślę, że mam 
rację, gdy to mówię - pierwotnym aktywowanym ciałem jest indygo, a ty 
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stwierdziłeś, że jest to twórca formy. Dlaczego tak jest? Możesz na to 
odpowiedzieć? 

R A  Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne zapytanie w tej sesji pracy. 

Ciało indygo może być postrzegane jako odpowiednik inteligentnej energii. 
To jest, w mikrokosmosie, Logos. Inteligentna energia całości kompleksu 
umysłu/ciała/ducha czerpie swe istnienie z inteligentnej nieskończoności, 
czyli Stwórcy. Tego Stwórcę należy rozumieć, zarówno w makrokosmosie, 
jak i mikrokosmosie, jako posiadającego, jak powiedzieliśmy, dwie natury: 
niewzmocnioną nieskończoność, która jest inteligentna - to wszystko, co 
istnieje.1 

Wolna wola wzmocniła zarówno Stwórcę nas wszystkich, jak i nas samych  
jako współ-Stwórców, dzięki inteligentnej nieskończoności, która ma wolę. 
Wola ta może zostać wykorzystana przez ciało indygo, czyli ciało formujące, 
a jego mądrość użyta do wybrania odpowiedniego miejsca i rodzaju 
doświadczenia, które ten współ-Stwórca lub sub-sub-Logos, którego tak 
beztrosko nazywacie osobą, zajmie. 

Jestem Ra. To jest czas na wszelkie krótkie pytania. 

51.11 P Y T A J Ą C Y  Czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument czuł się bardziej 
komfortowo lub by poprawić kontakt? 

R A  Jestem Ra. Wszystko jest dobrze. Jesteście sumienni. Zostawiam was 
teraz, moi bracia, w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. 
Idźcie więc naprzód, radując się mocą i pokojem Jednego Nieskończonego 
Stwórcy. Adonai. 

                                                             
1  Ra mówi: „Tego Stwórcę należy zrozumieć, zarówno w makrokosmosie, jak i 

mikrokosmosie, jako posiadający, jak powiedzieliśmy, dwie natury” wskazując, że 
lista dwóch elementów (przypuszczalnie aspekty potencjału i kinetyki inteligentnej 
nieskończoności). Nie jest jednak jasne, czy drugi akapit stanowi drugą pozycję tej 
listy. 
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52.0 R A  Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego 
Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz. 

52.1 P Y T A J Ą C Y  W poprzedniej sesji stwierdziłeś, że „innym rodzajem 
doświadczenia są doświadczenia czwartej, piątej i szóstej gęstości innych 
galaktyk, a także niektórych w waszej własnej galaktyce, którzy nauczyli się 
dyscypliny osobowości niezbędnej do postrzegania wszechświata jako 
jednej istoty i dlatego są zdolni do przechodzenia z miejsca na miejsce za 
pomocą samej myśli, materializując niezbędny statek”. 

Chciałbym cię zapytać, kiedy mówisz, że „czwarta, piąta i szósta gęstość 
innych galaktyk i niektórych w waszej własnej galaktyce”, czy stwierdzasz 
tutaj, że więcej istot w innych galaktykach rozwinęło zdolności osobowości 
niż w tej galaktyce do tego typu podróży? Używam terminu galaktyka w 
odniesieniu do soczewkowatego kształtu 250 miliardów gwiazd. 

R A  Jestem Ra. Po raz kolejny użyliśmy znaczenia tego terminu, galaktyka, 
które nie mieści się w waszym obecnym słowniku, jeśli tak to nazwiesz. 
Odnieśliśmy się do waszego systemu gwiezdnego. 

Błędem jest zakładanie, że inne systemy gwiezdne są w stanie lepiej 
manipulować wymiarami niż wasz własny. Chodzi po prostu o to, że oprócz 
waszego własnego istnieje wiele innych systemów. 

52.2 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Myślę, że prawdopodobnie dotykam tutaj ważnej 
kwestii, ponieważ wydaje mi się, że wielką pracą w ewolucji jest dyscyplina 
osobowości i wydaje się, że mamy dwa rodzaje poruszania się po 
wszechświecie, jeden wywodzący się z dyscyplin osobowości a drugi 
wynikający z tego, co nazywasz efektem procy. Nie poruszam nawet 
prędkości podświetlnej, ponieważ nie uważam tego za zbyt ważne. I 
uważam ten materiał za ważny tylko ze względu na fakt, że badamy 
dyscyplinę osobowości. 

Czy efekt procy jest używany w podróży - czy jest to, co możesz nazwać 
intelektualnym lub lewostronnym (lewej półkuli mózgu), typem 
zaangażowania rozumienia, a nie prawostronnym (prawej półkuli mózgu)? 

R A  Jestem Ra. Twoje postrzeganie tego tematu jest obszerne. Wnikasz w 
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zewnętrzne nauczanie. Wolimy nie używać terminologii prawej i lewej 
półkuli z powodu niedokładności tej terminologii. Niektóre funkcje są 
powtarzalne lub zbędne w obu płatach, a ponadto w przypadku niektórych 
istot funkcje prawej i lewej strony są odwrócone. Warto jednak zastanowić 
się nad istotą zapytania. 

Technologia, w której jako kompleks społeczny jesteście tak zakochani w 
tym czasie, jest tylko narodzinami manipulacji inteligentnej energii sub-
Logosu, która, gdy zostanie przeniesiona znacznie dalej, może przekształcić 
się w technologię zdolną do wykorzystania grawitacyjnych efektów, o 
których mówiliśmy. Zwracamy uwagę, że ten termin nie jest dokładny, ale 
nie ma bliższego terminu. 

Dlatego użycie technologii do manipulowania tym, co znajduje się poza 
jaźnią, jest znacznie mniej pomocne w ewolucji osobistej niż dyscypliny 
kompleksu umysłu/ciała/ducha, skutkujące pełną wiedzą o jaźni w 
mikrokosmosie i makrokosmosie. 

Dla zdyscyplinowanej istoty wszystko jest otwarte i wolne. Dyscyplina, 
która otwiera wszechświaty, otwiera również bramy do ewolucji. Różnica 
polega na tym, że wybieramy albo autostop do miejsca, gdzie można 
zobaczyć piękno, albo spacer, krok po kroku, niezależny i wolny w tej 
niezależności, by chwalić siłę do chodzenia i okazję do uświadomienia sobie 
piękna. 

Autostopowicz natomiast rozpraszany jest rozmową i kaprysami drogi oraz 
zależnością od kaprysów innych, jest zatroskany dotarciem na czas. 
Autostopowicz widzi to samo piękno, ale nie przygotował się na 
ugruntowanie doświadczenia w korzeniach umysłu. 

52.3 P Y T A J Ą C Y  Chciałbym zadać to pytanie, aby zrozumieć dyscypliny mentalne 
i ich ewolucję. Czy pozytywne kompleksy pamięci społecznej z czwartej, 
piątej i szóstej gęstości lub zorientowane na służbę innym używają efektu 
procy i dyscypliny osobowości do podróży, czy też używają tylko jednego? 

R A  Jestem Ra. Pozytywnie zorientowany kompleks pamięci społecznej 
będzie próbował nauczyć się dyscypliny umysłu, ciała i ducha. Są jednak 
tacy, którzy mając dostępną technologię do wykorzystania sił inteligentnej 
energii do podróżowania, robią to, ucząc się bardziej odpowiednich 
dyscyplin. 

52.4 P Y T A J Ą C Y  Przyjmuję zatem, że w pozytywnie zorientowanych kompleksach 
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pamięci społecznej, znacznie większy odsetek z nich korzysta w tej podróży 
z dyscyplin osobowości. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. Gdy pozytywna piąta gęstość przechodzi do 
szóstej, praktycznie nie ma już istot, które używają zewnętrznej technologii 
do podróży lub komunikacji. 

52.5 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś podać mi te same informacje na temat negatywnie 
zorientowanych kompleksów pamięci społecznej, co do stosunków, w jaki 
sposób używają procy lub innego efektu, dyscyplin osobowości? 

R A  Jestem Ra. Negatyw czwartej gęstości wykorzystuje efekt świetlnej procy 
grawitacyjnej, prawdopodobnie 80% jego członków nie jest w stanie 
opanować dyscyplin niezbędnych dla alternatywnych metod 
podróżowania. W negatywnej piątej gęstości około 50% w pewnym 
momencie osiąga niezbędną dyscyplinę, aby używać myśli do 
podróżowania. Gdy zbliża się szósta gęstość, negatywna orientacja zostaje 
wprowadzona w zamęt i podejmuje się niewielkich podróży. To, jak 
odbywa się podróż, to prawdopodobnie 73% przy użyciu światła/myśli. 

52.6 P Y T A J Ą C Y  Czy istnieje zatem jakaś różnica, powiedzmy, blisko końca piątej 
gęstości w dyscyplinach osobowości wymaganych do tej podróży między 
orientacją pozytywną a negatywną, wyższej piątej gęstości? 

R A  Jestem Ra. Istnieją wyraźne różnice między polaryzacjami, ale nie ma 
żadnej różnicy w realizacji wiedzy o sobie koniecznej do osiągnięcia tej 
dyscypliny. 

52.7 P Y T A J Ą C Y  Czy mam zatem rację, zakładając, że dyscyplina osobowości, 
wiedza o sobie i kontrola, powiedzmy, we wzmacnianiu woli byłyby tym, 
co każda istota z piątej gęstości postrzegałaby jako te ważne rzeczy? 

R A  Jestem Ra. W rzeczywistości te rzeczy mają znaczenie w gęstościach od 
trzeciej do wczesnej siódmej. Jedyna korekta niuansów, jaką moglibyśmy 
wprowadzić, to użycie słowa kontrola. Niezwykle ważne jest, aby 
zrozumieć, że nie jest pożądane ani pomocne dla wzrostu rozumienia, jeśli 
można tak powiedzieć, że istota sama kontroluje procesy myślowe lub 
impulsy, z wyjątkiem sytuacji, gdy mogą one skutkować działaniami 
niezgodnymi z Prawem Jedności.  

Kontrola może wydawać się skrótem do dyscypliny, spokoju i oświecenia. 
Jednakże ta właśnie kontrola potęguje i wymaga dodatkowego 
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doświadczenia wcielenia, aby zrównoważyć tę kontrolę, czy też represję, tej 
jaźni, która jest doskonała. 

Zamiast tego doceniamy i zalecamy użycie drugiego czasownika w 
odniesieniu do użycia woli. Akceptacja siebie, wybaczenie sobie i 
ukierunkowanie woli: oto droga do zdyscyplinowanej osobowości. Twoja 
zdolność woli jest tym, co jest potężne w tobie jako współ-Stwórcy. Nie 
można przypisywać tej zdolności zbyt dużej wagi. Dlatego przez tych, 
którzy są na pozytywnie zorientowanej ścieżce, musi być ona ostrożnie 
używana i kierowana w służbie innym. 

Istnieje wielkie niebezpieczeństwo w używaniu woli, gdy osobowość staje 
się silniejsza, ponieważ może być używana nawet podświadomie w sposób 
zmniejszający biegunowość istoty. 

52.8 P Y T A J Ą C Y  Wyczuwam, prawdopodobnie, związek między tym, co właśnie 
powiedziałeś, a tym, dlaczego tak wielu wędrowców wybrało czas zbiorów 
na tej planecie, aby się wcielić. Mam rację? To jest niejasny koncept. 

R A  Jestem Ra. Prawdą jest, że szansa na przypomnienie sobie tego, co 
zostało utracone w zapomnieniu, daje nadmiar okazji do pozytywnej 
polaryzacji. Wierzymy, że to jest właśnie sedno Twojego zapytania. Jeśli 
nie, proszę pytać dalej. 

52.9 P Y T A J Ą C Y  No cóż, zadałbym tylko pytanie, dlaczego czas zbiorów jest 
wybierany przez tak wielu wędrowców jako czas na wcielenie? 

R A  Jestem Ra. Istnieje kilka powodów inkarnacji podczas zbiorów. Można 
je podzielić za pomocą terminów ja i inna jaźń. 

Nadrzędnym powodem ofiarowania tych Braci i Sióstr od Smutku w 
stanach wcielenia jest możliwość pomagania innym jaźniom poprzez 
rozjaśnianie zniekształceń świadomości planetarnej oraz 
prawdopodobieństwo ofiarowania innym jaźniom katalizatora, który 
zwiększy plony. 

Istnieją dwa inne powody, dla których warto wybrać tę służbę, mające 
związek z jaźnią. 
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Wędrowiec, jeśli pamięta i poświęci się służbie, polaryzuje się znacznie 
szybciej niż jest to możliwe w znacznie bardziej etiolowanych domenach 
katalizatora o większej gęstości.1 

Ostateczny powód znajduje się w całości umysłu/ciała/ducha lub całości 
kompleksu pamięci społecznej, która może sądzić, że jednostka lub 
członkowie bytu społecznego mogą korzystać z katalizatora trzeciej gęstości 
w celu podsumowania uczenia się/nauczania, które uważa się za mniej niż 
idealnie zrównoważone. Dotyczy to szczególnie tych, którzy wchodzą i 
przechodzą przez szóstą gęstość, gdzie równowaga między współczuciem a 
mądrością jest doskonała. 

52.10 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Podobnie jak coś, czego jestem trochę ciekawy, nie ma 
to większego znaczenia, ale chciałbym wygłosić stwierdzenie jak to 
intuicyjnie widzę, co może być błędne. 

Mówiłeś o efekcie procy i ten termin mnie zaintrygował. 

Jedyne, co widzę, to to, że musisz włożyć energię w statek, dopóki nie zbliży 
się do prędkości światła, a to oczywiście wymaga coraz większej ilości 
energii. Następuje dylatacja czasu i wydaje mi się, że można by, poruszając 
się pod kątem 90° do kierunku podróży, w jakiś sposób zmienić tę 
zmagazynowaną energię w jej zastosowanym kierunku lub sensie, tak abyś 
wyszedł z przestrzeni/czasu do czasu/przestrzeni z odchyleniem o kąt 90°. 
Wtedy energia zostanie zabrana w czasie/przestrzeni, a ty ponownie 
wejdziesz w przestrzeń/czas na końcu tego odwrócenia energii. Czy w 
jakikolwiek sposób mam rację? 

R A  Jestem Ra. Masz całkowitą rację, jeśli chodzi o wasz język, a dzięki 
twojemu wyszkoleniu potrafisz lepiej niż my wyrazić tę koncepcję. Naszą 
jedyną poprawką, jeśli można, byłoby zasugerowanie, że kąt 90°, o którym 
mówisz, jest kątem, który najlepiej można rozumieć jako część tesseraktu.2 

52.11 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. To tylko mały punkt, który mi przeszkadzał, bez 
większego znaczenia. 

Cóż, czy jest zatem - z punktu widzenia osoby, która chce podążać ścieżką 

                                                             
1  W tym kontekście etiolowany można zdefiniować jako „osłabiony; nie w pełnej sile; 

blady lub cienki.” 
2  W matematyce spekulatywnej tesserakt jest czwartowymiarowym odpowiednikiem 

sześcianu. Tesserakt ma się do sześcianu tak, jak sześcian do kwadratu. 



420 KONTAKT Z RA: NAUCZANIE PRAWA JEDNOŚCI 

służby innym z naszej obecnej pozycji w trzeciej gęstości - czy jest cokolwiek 
ważnego poza dyscyplinami osobowości, znajomością siebie i 
wzmocnieniem woli? 

R A  Jestem Ra. To jest technika. To nie jest serce. Przyjrzyjmy się sednu 
ewolucji. 

Pamiętajmy, że wszyscy jesteśmy jednym. To jest ta wspaniała 
nauka/nauczanie. W tej jedności tkwi miłość. To świetna nauka/nauczanie. 
W tej jedności tkwi światło. To jest podstawowa nauka o wszystkich 
płaszczyznach egzystencji w materializacji. Jedność, miłość, światło i radość: 
oto sedno ewolucji ducha. 

Lekcje drugiego rzędu to nauka/nauczanie w medytacji i służbie. W 
pewnym momencie kompleks umysłu/ciała/ducha jest tak płynnie 
aktywowany i równoważony przez te centralne myśli lub zniekształcenia, że 
techniki, o których wspomniałeś, stają się całkiem znaczące. Jednakże 
wszechświat, jego tajemnica jest nieprzerwana, jest jednością. Zawsze 
zaczyna i kończy się w Stwórcy, a nie w technice. 

52.12 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Wspominając, w poprzedniej sesji, zbiory, 
wspomniałeś o przynoszących światło z oktawy. Czy mam rozumieć, że ci, 
którzy zapewniają światło dla stopniowania ukończenia nauki, są o oktawę 
powyżej tej, której doświadczamy? Czy możesz mi powiedzieć więcej o tych 
przynoszących światło, kim są itd.? 

R A  Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne zapytanie tej pracy. 

Ta gęstość oktawy, o której mówiliśmy, to zarówno omega, jak i alfa, 
duchowa masa nieskończonych wszechświatów, która ponownie staje się 
jednym Centralnym Słońcem, czyli Stwórcą. Wtedy rodzi się nowy 
wszechświat, nowa nieskończoność, nowy Logos, który zawiera wszystko, 
czego Stwórca sam doświadczył. W tej nowej oktawie są też tacy, którzy 
wędrują. Wiemy bardzo niewiele co jest poza granicą oktawy, poza tym, że 
te istoty przychodzą, aby pomóc naszej oktawie w ukończeniu jej Logosu. 

Czy jest jakieś krótkie pytanie, które masz w tej chwili? 

52.13 P Y T A J Ą C Y  Tylko czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument czuł się 
bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt? 
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R A  Jestem Ra. Ten instrument ma pewne zniekształcenia w okolicy płuc, 
które zostały dobrze skompensowane przez położenie kompleksu 
fizycznego. 

Wszystko jest dobrze. 

Zostawiamy was, moi przyjaciele, w miłości i w świetle Jednego 
Nieskończonego Stwórcy. Idźcie więc naprzód, radując się mocą i pokojem 
Jednego Nieskończonego Stwórcy.  Adonai. 



 

SESJA 53. 
25 MAJA 1981  

53.0 R A  Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego 
Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz. 

53.1 P Y T A J Ą C Y  Najpierw chciałbym poznać stan instrumentu i zadać w jej 
imieniu dwa pytania. Chciałaby wiedzieć, czy może wykonywać 
jednogodzinne ćwiczenie dziennie i czy ból, który odczuwa przed sesją, jest 
spowodowany atakiem Oriona? 

R A  Jestem Ra. Stan instrumentu jest taki, jak podano wcześniej. 

Odpowiadając na pytanie o ćwiczenia, teraz, gdy intensywny okres się 
skończył, instrument ten może, jeśli tak zdecyduje, wykonywać jeden okres 
zamiast dwóch. Skanując zniekształcenia kompleksu fizycznego tego 
instrumentu, znajdujemy bieżący okres ćwiczeń na granicy wytrzymałości 
tego instrumentu. Na dłuższą metę jest to dobre ze względu na kumulację 
energii życiowej. Na krótką metę to męczy ten byt. Dlatego sugerujemy, by 
istota była świadoma naszych wcześniejszych napomnień dotyczących 
innych środków pomagających w odpowiednich zniekształceniach ciała. 

Odpowiadając na drugie pytanie, możemy powiedzieć, że trudności 
kompleksu fizycznego przed kontaktem z naszym kompleksem pamięci 
społecznej wynikają z działania podświadomej woli instrumentu. Ta wola 
jest niezwykle silna i wymaga od kompleksu umysłu/ciała/ducha, aby 
zarezerwować całą dostępną energię fizyczną i witalną dla kontaktu. Tak 
więc dyskomfort jest odczuwany z powodu dramatycznego zniekształcenia 
w kierunku fizycznej słabości, podczas gdy ta energia jest przekierowywana. 
Istota jest, jak można zauważyć, również pod wpływem psychicznego ataku, 
a to zintensyfikuje istniejące wcześniej warunki i jest odpowiedzialne za 
skurcze i zawroty głowy, a także zniekształcenia kompleksu umysłu. 

53.2 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Chciałbym wiedzieć, czy [imię] może uczestniczyć w 
jednej z tych sesji w najbliższej przyszłości? 

R A  Jestem Ra. Kompleks umysłu/ciała/ducha, [imię], należy do tej grupy 
duchem i jest mile widziany. Możesz poprosić o odłożenie specjalnych 
okresów medytacyjnych, dopóki istota nie usiądzie do tej pracy. 
Moglibyśmy zasugerować wysłanie fotografii tego znanego jako James 
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Allen1 do tej istoty z jego pismem wskazującym na miłość i światło. 
Odbywa się to podczas medytacji, wprowadzając istotę w pokojową 
harmonię z każdym z was, tak aby nie było zbędnego marnowania energii 
podczas wymiany pozdrowień między dwiema istotami, z których obie 
mają zniekształcenie w kierunku samotności i nieśmiałości, jak to 
nazywacie. To samo można zrobić ze zdjęciem istoty, [imię], dla osoby 
znanej jako James Allen. 

53.3 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Podczas mojej podróży do Laramie pewne rzeczy stały 
się dla mnie oczywiste, jeśli chodzi o rozpowszechnianie pierwszej książki 
The Law of One wśród tych, którzy mieli doświadczenia z UFO oraz innymi 
wędrowcami i będę musiał zadać teraz kilka pytań, które być może będę 
musiał uwzględnić w  Księdze I, aby wyeliminować nieporozumienie, które 
postrzegam jako możliwość w Księdze I.2 Dlatego te pytania, choć w 
większości nieistotne, mają na celu wyeliminowanie pewnych zniekształceń 
zrozumienia materiału w  Księdze I. Mam nadzieję, że przyjmuję tutaj 
właściwe podejście. W niektórych przypadkach możesz nie być w stanie 
odpowiedzieć, ale to w porządku. Przejdziemy wtedy do innych, jeśli nie 
możesz odpowiedzieć na te, o które pytam. 

Najpierw zapytam, czy mógłbyś mi powiedzieć, jakie są powiązania istot, 
które skontaktowały się z Betty Andreasson. 

R A  Jestem Ra. To zapytanie jest małej wagi. Uczynimy ustępstwa w 
stosunku do informacji z pewną utratą biegunowości w wyniku naruszenia 
wolnej woli. Prosimy, aby pytania tego rodzaju były ograniczone do 
minimum. 

Istoty w tym jak i w kilku innych żywo zapamiętanych przypadkach to ci, 
którzy czując potrzebę zaszczepienia wyobrażeń Konfederacji w taki sposób, 
aby nie naruszać wolnej woli, używają symboli śmierci, zmartwychwstania, 
miłości i pokoju jako środków tworzenia, na poziomie myśli, iluzji 
czasu/przestrzeni będących systematycznym ciągiem wydarzeń, które 

                                                             
1  Znany również jako Jim McCarty. 
2  Don umieścił informacje z 53.6–17  w sesji 26. w pierwotnych publikacjach, aby dać 

czytelnikom szerszy pogląd na „bliskie spotkania”. Te dwie sesje były początkowo 
podzielone na Książki I i III, ale ponieważ są teraz zawarte w tym samym tomie, do 
sesji 26 dodano po prostu przypis kierujący czytelników do tej sesji, aby 
odpowiedzieć na obawy Dona dotyczące wywołania złego wrażenia odnośnie tego 
zjawiska. 
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przekazują przesłanie miłości i nadziei. Ten rodzaj kontaktu jest wybierany 
poprzez staranne rozważenie członków Konfederacji, którzy kontaktują się 
z istotą o podobnej wibracji, że tak można powiedzieć. Projekt ten trafia 
następnie przed Radę Saturna i jeśli zostanie zatwierdzony, zostaje 
ukończony. Cechą charakterystyczną tego typu kontaktu jest bezbolesna 
natura doświadczanych myśli oraz treści przekazu, która nie mówi o 
zagładzie, ale o świcie nowej ery. 

53.4 P Y T A J Ą C Y  Nie jest konieczne, abym zawarł w książce informacje, które 
właśnie podałeś, aby osiągnąć swój cel. Aby zachować waszą polaryzację, że 
tak powiem, mogę zachować to jako materiał prywatny, jeśli chcesz. Czy 
życzysz sobie, żebym nie publikował tego? 

R A  Jestem Ra. To, co wam oferujemy, jest dobrowolne i podlega wyłącznie 
waszej decyzji. 

53.5 P Y T A J Ą C Y  Tak myślałem, że to powiesz. W takim razie czy możesz mi 
powiedzieć cokolwiek o „niebieskiej książce”, o której wspominała Betty 
Andreasson w tym przypadku? 

R A  Jestem Ra. Nie. 

53.6 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Czy możesz mi opowiedzieć o różnych technikach 
używanych w służbie innym lub pozytywnie zorientowanych kontaktach 
Konfederacji z mieszkańcami tej planety, o różnych formach i technikach 
nawiązywania przez nich kontaktu? 

R A  Jestem Ra. Moglibyśmy. 

53.7 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś to zrobić? 

R A  Jestem Ra. Najbardziej efektywnym sposobem kontaktu jest ten, 
którego doświadczasz w tej przestrzeni/czasie. Naruszenie wolnej woli jest 
wysoce niepożądane. Dlatego te istoty, które są wędrowcami na waszym 
planie iluzji, będą jedynymi podmiotami projekcji myślowych, które 
składają się na tak zwane „bliskie spotkania” i spotkania pozytywnie 
zorientowanych kompleksów pamięci społecznej z wędrowcami. 

53.8 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś podać przykład jednego z tych spotkań wędrowca 
z kompleksem pamięci społecznej, czego doświadczyłby wędrowiec? 

R A  Jestem Ra. Jednym z takich przykładów, które znasz, jest ten znany jako 
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Morris.3 W tym przypadku poprzedni kontakt, którego doświadczyły inne 
istoty z kręgu przyjaciół tej istoty, był zorientowany negatywnie. Jednakże 
pamiętacie, że ta istota, Morris, była odporna na ten kontakt i nie mogła 
zobaczyć tego kontaktu fizycznym aparatem optycznym. 

Niemniej jednak wewnętrzny głos zaalarmował osobę znaną jako Morris, 
aby udała się sama w inne miejsce, a tam istota o kształcie formy myślowej 
i wyglądzie innego kontaktu pojawiła się i spojrzała na tę istotę, budząc w 
ten sposób w nim pragnienie poszukiwania prawdy tego wydarzenia i 
ogólnie doświadczeń związanych z jego wcieleniem. 

Celem tego rodzaju kontaktu jest poczucie przebudzenia lub aktywacji. 
Czas trwania i użyte obrazy różnią się w zależności od podświadomych 
oczekiwań wędrowca, który doświadcza tej okazji do aktywacji. 

53.9 P Y T A J Ą C Y  W „bliskim spotkaniu” statku Konfederacji zakładam, że to 
„bliskie spotkanie” dotyczy statku typu forma myślowa. Czy wędrowcy w 
ciągu ostatnich kilku lat mieli „bliskie spotkania” z wylądowanym statkiem 
typu forma myślowa? 

R A  Jestem Ra. Zdarzyło się to, chociaż jest znacznie mniej powszechne niż 
w przypadku tak zwanego „bliskiego spotkania” typu Oriona. Możemy 
zauważyć, że we wszechświecie niekończącej się jedności koncepcja 
„bliskiego spotkania” jest zabawna, ponieważ czyż nie wszystkie spotkania 
mają charakter spotkań jaźni z jaźnią? Tak więc jak, jakiekolwiek spotkanie 
może być mniej niż bardzo, bardzo bliskie? 

53.10 P Y T A J Ą C Y  Zatem, mówiąc o tego typu spotkaniu siebie z samym sobą, czy 
jacyś wędrowcy z pozytywną polaryzacją kiedykolwiek napotykają na tak 
zwane „bliskie spotkanie” z Orionem lub negatywnie zorientowaną 
polaryzacją? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. … 

53.11 P Y T A J Ą C Y  [Przerywa] Dlaczego tak się dzieje? 

R A  Jestem Ra. Kiedy to występuje, jest to dość rzadkie i występuje albo z 
powodu braku postrzegania przez byty Oriona głębi pozytywności, które 
mają być napotkane, albo z powodu chęci bytów Oriona do, powiedzmy, 

                                                             
3  Odnosi się to do przypadku nr 1 w "Secrets of the UFO", autorstwa Dona Elkinsa i 

Carli L. Rueckert, Louisville, KY., L / L Research, 1976, p. 10-11. 
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próby usunięcia tej pozytywności z tej płaszczyzny istnienia. Taktyki 
Oriona to zwykle takie, które wybierają proste zniekształcenia umysłu, 
które wskazują na mniejszą aktywność kompleksu mentalnego i 
duchowego. 

53.12 P Y T A J Ą C Y  Uświadomiłem sobie bardzo duże zróżnicowanie w kontaktach z 
jednostkami. Zakładam, że Konfederacja używa formy kontaktu, aby 
obudzić, jak mówisz, wędrowców a czy możesz podać mi ogólne przykłady 
metod stosowanych przez Konfederację do obudzenia lub częściowego 
przebudzenia wędrowców, z którymi się kontaktują? 

R A  Jestem Ra. Metody budzenia wędrowców są zróżnicowane. Centrum 
każdego podejścia to wejście w świadomość i podświadomość w taki 
sposób, aby uniknąć wywoływania strachu i zmaksymalizować potencjał 
zrozumiałego subiektywnego doświadczenia, które ma znaczenie dla istoty. 
Wiele z nich ma miejsce podczas snu, inne podczas wykonywania wielu 
czynności na jawie. Podejście jest elastyczne i niekoniecznie obejmuje 
syndrom „bliskiego spotkania”, o czym wiesz. 

53.13 P Y T A J Ą C Y  A co z zespołem badania fizykalnego. Jak to się ma do 
wędrowców i kontaktów Konfederacji i Oriona? 

R A  Jestem Ra. Podświadome oczekiwania istot determinują naturę i 
szczegółowość doświadczeń form myślowych oferowanych przez istoty 
form myślowych Konfederacji. Tak więc, jeśli wędrowiec oczekuje badania 
fizykalnego, będzie z konieczności doświadczany z tak niewielkim 
zniekształceniem w kierunku niepokoju lub dyskomfortu, na ile jest to 
dopuszczalne z natury oczekiwań podświadomych zniekształceń wędrowca. 

53.14 P Y T A J Ą C Y  A zatem, czy ci, którzy zostali zabrani na statek Konfederacji i 
Oriona, przechodzą pozorne badanie fizykalne? 

R A  Jestem Ra. Twoje zapytanie wskazuje na nieprawidłowe myślenie. 
Grupa Oriona wykorzystuje badanie fizykalne jako sposób na przerażenie 
jednostki i spowodowanie, by poczuła uczucia zaawansowanej istoty 
drugiej gęstości, takiej jak zwierzę laboratoryjne. Doświadczenia seksualne 
niektórych są podtypem tego doświadczenia. Celem jest zademonstrowanie 
kontroli istot Oriona nad terrańskim mieszkańcem. 

Doświadczenia form myślowych są subiektywne i przeważnie nie występują 
w tej gęstości. 



SESJA 53. 427 

 

53.15 P Y T A J Ą C Y  Zatem dochodzi do kontaktów zarówno Konfederacji, jak i 
Oriona, a „bliskie spotkania” mają podwójną naturę, jak to rozumiem. 
Mogą należeć do typu kontaktu Konfederacji lub Oriona. Czy to jest 
poprawne? 

R A  Jestem Ra. To prawda, chociaż większość kontaktów jest orientacji 
Oriona. 

53.16 P Y T A J Ą C Y  No cóż, mamy na Ziemi szerokie spektrum istot, jeśli chodzi o 
zdolność do zbiorów, zarówno pozytywnie, jak i negatywnie 
zorientowanych. Czy Orion celowałby w końce tego spektrum, zarówno 
zorientowanych pozytywnie, jak i negatywnie, do kontaktu. . .  z istotami 
Ziemi, mam na myśli? 

R A  Jestem Ra. Trudno jest dokładnie odpowiedzieć na to pytanie. Niemniej 
jednak postaramy się to zrobić. 

Najbardziej typowym podejściem istot Oriona jest wybranie tego, co 
możesz nazwać istotą o słabszym umyśle, ponieważ może to sugerować 
rozpowszechnienie większej ilości filozofii Oriona. 

Niektóre istoty Oriona są przyzywane przez silniej spolaryzowane 
negatywne istoty waszego węzła przestrzeni/czasu. W takim przypadku 
dzielą się informacjami, tak jak my teraz to robimy. Jest to jednak ryzyko 
dla istot Oriona ze względu na częstotliwość, z jaką możliwe do zebrania 
negatywne istoty planetarne następnie próbują rozkazywać i wydawać 
polecenia kontaktowi z Oriona, tak jak te istoty rozkazują negatywnym 
kontaktom planetarnym. Wynikająca z tego walka o panowanie, jeśli 
zostanie przegrana, niszczy polaryzację grupy Oriona. 

Podobnie, omyłkowy kontakt Oriona z wysoce spolaryzowanymi 
pozytywnymi istotami może siać spustoszenie wśród żołnierzy Oriona, 
chyba że ci krzyżowcy są w stanie zdepolaryzować istotę, z którą się błędnie 
skontaktowano. To zdarzenie jest prawie niespotykane. Dlatego też grupa 
Oriona woli kontaktować się fizycznie tylko z istotami o słabszych 
umysłach. 

53.17 P Y T A J Ą C Y  A zatem, ogólnie rzecz biorąc, mógłbym powiedzieć, że jeśli dana 
osoba ma „bliskie spotkanie” z UFO lub jakimkolwiek innym rodzajem 
doświadczenia, które wydaje się być związane z UFO, musi spojrzeć prosto 
w serce spotkania i wpływu, jaki na niego wywarł, aby ustalić, czy był to 
kontakt Oriona, czy Konfederacji. Czy to jest poprawne? 
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R A  Jestem Ra. Zgadza się. Jeśli jest tam strach i zagłada, kontakt miał raczej 
negatywny charakter. Jeśli rezultatem jest nadzieja, przyjazne uczucia i 
przebudzenie pozytywnego poczucia celowej służby innym, oznaki 
kontaktu z Konfederacją są ewidentne. 

53.18 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Nie chciałem robić złego wrażenia materiałem, który 
zawarliśmy w Księdze I i uznałem za konieczne dodanie części tego 
materiału. Wiem, że jest to nieistotne, ale, wierzę, że jest to konieczne do 
pełnego zrozumienia lub, powinienem powiedzieć, do poprawnego 
podejścia do materiału. 

Zadam tutaj kilka pytań. Jeśli nie chcesz na nie odpowiadać, pominiemy 
je. Chciałbym jednak zapytać, czy mógłbyś mi powiedzieć, jak w większości 
- lub większa część istot Konfederacji - jak one wyglądają? 

R A  Jestem Ra. Istota Konfederacji czwartej gęstości wygląda różnie, w 
zależności od, powiedzmy, pochodzenia jej fizycznego pojazdu. 

53.19 P Y T A J Ą C Y  Czy niektórzy z nich wyglądają tak jak my? Czy mogliby 
uchodzić za ludzi na Ziemi? 

R A  Jestem Ra. Te [istoty] o takiej naturze należą najczęściej do piątej 
gęstości. 

53.20 P Y T A J Ą C Y   Zakładam, że ta sama odpowiedź dotyczyłaby grupy Oriona. 
Czy to jest poprawne? Jeśli chodzi o czwartą i piątą gęstość? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

53.21 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz mi powiedzieć, dlaczego [imię] miał na sobie tyle 
srebrnych plamek? 

R A  Jestem Ra. To jest naruszenie. Nie. 

53.22 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Czy możesz mi powiedzieć, dlaczego źle się poczułem 
podczas przemówienia Carla Raschkego? 

R A  Jestem Ra. Skanujemy twoje myśli. Są poprawne i dlatego nie 
naruszamy [wolnej woli] potwierdzając je. Przestrzeń/czas, w którym 
przydzielono ci przemówienie, zbliżały się i zostałeś zaatakowany przez 
Oriona z powodu wielkiego pragnienia niektórych pozytywnie 
zorientowanych istot, aby zdać sobie sprawę z Prawa Jedności. Można się 
tego spodziewać, zwłaszcza gdy nie jesteście w grupie użyczających siły sobie 
nawzajem. 
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53.23 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Czy możesz skomentować moje i instrumentu, jeśli się 
zgadza, tak zwane doświadczenie piorunu kulistego z dzieciństwa?4 

R A  Jestem Ra. To będzie ostatnie zapytanie tej pracy. 

Byliście odwiedzani przez waszych ludzi, aby życzyć wam powodzenia. 

Czy jest jakieś inne krótkie pytanie, na które możemy odpowiedzieć? 

53.24 P Y T A J Ą C Y  Nie. Przepraszam, że podczas tej sesji zadałem wiele nieistotnych 
pytań. Mam nadzieję, że nie sprawiliśmy wam żadnego problemu, 
zwłaszcza jeśli chodzi o utratę polaryzacji i to jedno pytanie, ale uznałem za 
konieczne zawarcie części tego materiału, aby ci wędrowcy i inni czytający 
pierwszą książkę Prawa Jedności nie odebrali złego wrażenia w odniesieniu 
do ich doświadczeń w kontaktach. Przepraszam za wszelkie problemy, które 
mogłem spowodować. 

Zapytam tylko, czy jest coś, co możemy zrobić, by poprawić kontakt lub 
wspomóc instrument? 

R A  Jestem Ra. Z instrumentem jest w porządku. Proszę uważnie strzec 
waszych ustawień [przyborów]. Zostawiamy was teraz, moi przyjaciele, w 
miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Dlatego idźcie dalej, 
radując się mocą i pokojem Nieskończonego Stwórcy. Adonai. 

                                                             
4  Carla napisała: „Kiedy miałam mniej więcej rok, spałam w kołysce umieszczonej w 

pewnej odległości od otwartego okna. Trwała burza. Mama weszła, żeby zamknąć 
okno. Zobaczyła, jak kula błyskawicy wlatuje do pokoju i okrąża kołyskę półtora 
raza, a następnie wylatuje. Kiedy opowiedziałem tę historię Donowi, powiedział, że 
to samo przydarzyło mu się, gdy był niemowlęciem. Jego matka nie rozwinęła tego 
tematu, więc to było wszystko, co wiedział”. 
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54.0 R A  Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego 
Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz. 

54.1 P Y T A J Ą C Y  Najpierw chciałbym zapytać o stan instrumentu. 

R A  Jestem Ra. Jest tak jak wcześniej stwierdzono. 

54.2 P Y T A J Ą C Y  Mam pytanie od Jima dotyczące doświadczenia, jakie miał, kiedy 
po raz pierwszy przeniósł się na swoją ziemię, w którym powiedziano mu: 
"Klucz do twojego przetrwania przychodzi pośrednio, poprzez 
nerwowość". Istotą była Angelica. Czy możesz mu udzielić informacji na 
ten temat? 

R A  Jestem Ra. Tak. 

54.3 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś to zrobić? 

R A  Jestem Ra. Jak wcześniej zauważyliśmy, każdy kompleks 
umysłu/ciała/ducha ma kilku dostępnych przewodników.1 Cechą dwóch z 
tych przewodników jest biegunowość mężczyzny i kobiety. Trzeci jest 
androgyniczny i reprezentuje bardziej zunifikowaną zdolność 
konceptualizacji. 

Przewodniczka mówiąca jako kompleks wibracji dźwiękowych, Angelica, 
była spolaryzowaną postacią kobiety. Wiadomość może nie zostać w pełni 
wyjaśniona ze względu na Prawo Pomieszania. Można zasugerować, że aby 
się rozwijać, obecny będzie stan pewnego niezadowolenia, co da istocie 
bodziec do dalszych poszukiwań. To niezadowolenie, nerwowość lub 
niepokój, jeśli wolisz, nie są same w sobie przydatne. Zatem jego użycie jest 
pośrednie. 

54.4 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Chciałbym prześledzić energię, która, jak 
przypuszczam, pochodzi z Logosu. Zamierzam wygłosić stwierdzenie i 
pozwolić wam poprawić mnie w stwierdzeniu oraz rozwinąć moją 
koncepcję. 

Z Logosu pochodzą wszystkie częstotliwości promieniowania światła. Te 
                                                             

1  Odnotowano w 12.14 i 18.8–9 oraz 36.10. 



SESJA 54. 431 

 

częstotliwości promieniowania składają się na wszystkie gęstości 
doświadczenia, które są tworzone przez ten Logos. Zakładam, że system 
planetarny naszego Słońca, we wszystkich jego gęstościach, jest sumą 
doświadczeń stworzonych przez nasze Słońce jako Logos. Czy to jest 
poprawne? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

54.5 P Y T A J Ą C Y  Zakładam zatem, że różne częstotliwości są rozdzielone, jak 
powiedzieliśmy, na siedem kolorów; że każdy z tych kolorów może być 
podstawową częstotliwością dla sub-Logosu naszego Logosu Słońca; i że 
sub-Logos lub, powiedzmy, jednostka może aktywować którąkolwiek z 
tych podstawowych częstotliwości lub kolorów i używać ciała, które jest 
generowane z aktywacji tej częstotliwości lub koloru. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Jeżeli poprawnie zrozumieliśmy twoje zapytanie to nie jest 
to poprawne, ponieważ sub-sub-Logos nie znajduje się w wymiarach, ale 
tylko we współ-Stwórcach lub kompleksach umysłu/ciała/ducha. 

54.6 P Y T A J Ą C Y  Miałem na myśli to, że kompleks umysłu/ciała/ducha może 
wtedy mieć aktywowane ciało, które jest jednym z tych siedmiu promieni. 
Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Jest to poprawne w tym samym sensie, w jakim słuszne jest 
stwierdzenie, że każdy może grać na złożonym instrumencie, który rozwija 
eufoniczny kompleks wibracji harmonicznych, takim jak wasz fortepian i 
potrafi grać na nim tak dobrze, że może oferować koncerty publiczności, 
jak byś to powiedział.  

Innymi słowy, chociaż prawdą jest, że pojazd w każdym prawdziwym 
kolorze jest dostępny, potencjalnie potrzebne są umiejętności i dyscyplina, 
aby wykorzystać możliwości bardziej zaawansowanych lub lżejszych 
pojazdów. 

54.7 P Y T A J Ą C Y  Sformułowałem te stwierdzenia tylko po to, aby przejść do 
podstawowego pytania, które chcę zadać. To trudne pytanie. 

Mamy inteligentną energię pochodzącą z sub-Logosu, który nazywamy 
naszym Słońcem, która następnie tworzy - i weźmiemy jako przykład 
pojedynczy sub-sub-logos, który jest kompleksem umysłu/ciała/ducha. Ta 
inteligentna energia jest w jakiś sposób modulowana lub zniekształcana, tak 
że kończy jako kompleks umysłu/ciała/ducha z pewnymi zniekształceniami 
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osobowości, które są konieczne, aby kompleks umysłu/ciała/ducha lub 
mentalna część tego kompleksu nie zostały zakłócone w celu jeszcze 
dokładniejszego dostosowania się do pierwotnej inteligentnej energii. 

Po pierwsze, chcę wiedzieć, czy moje stwierdzenie na ten temat jest 
poprawne. Po drugie, chcę wiedzieć, dlaczego tak jest; czy jest jakaś 
odpowiedź inna niż pierwsze zniekształcenie Prawa Jedności? 

R A  Jestem Ra. To stwierdzenie jest zasadniczo poprawne. Jeśli wnikniesz w 
naturę Pierwszego Zniekształcenia w zastosowaniu poznawania siebie przez 
siebie, możesz zacząć dostrzegać cechę nieskończonego stwórcy: 
różnorodność. Gdyby nie było możliwości dla niezrozumienia, a co za tym 
idzie dla zrozumienia, nie byłoby doświadczenia. 

54.8 P Y T A J Ą C Y  OK. Kiedy kompleks umysłu/ciała/ducha staje się świadomy 
tego procesu, wtedy decyduje, że aby mieć te zdolności, pełne zdolności 
stworzenia i Stwórcy (którego jest małą częścią, ale jednocześnie całością), 
aby mieć zdolności, które towarzyszą całemu stworzeniu, konieczne jest 
ponowne zjednoczenie jego myślenia lub zharmonizowanie jego myślenia z 
Pierwotną Twórczą Myślą w precyzyjnej wibracji lub częstotliwości 
wibracji, że tak powiem. Aby to zrobić, konieczne jest zdyscyplinowanie 
osobowości, tak aby dokładnie odpowiadała Pierwotnej Myśli lub 
Pierwotnej Wibracji, a to jest podzielone na siedem obszarów dyscypliny, z 
których każdy odpowiada jednemu z kolorów widma. Czy to jest 
poprawne? 

R A  Jestem Ra. To stwierdzenie, choć poprawne, niesie ze sobą wielki 
potencjał, że może być niezrozumiane. Precyzja, z jaką każde centrum 
energetyczne pasuje do Pierwotnej Myśli, polega nie na systematycznym 
rozmieszczaniu każdego węzła energetycznego, ale raczej na płynnym i 
plastycznym rozmieszczeniu zrównoważonych mieszanin tych centrów 
energii w taki sposób, że inteligentna energia jest w stanie się skierować z 
minimalnymi zniekształceniami. 

Kompleks umysłu/ciała/ducha nie jest maszyną. To raczej coś, co można 
by nazwać poematem tonowym. 

54.9 P Y T A J Ą C Y  Czy wszystkie kompleksy umysłu/ciała/ducha w całym 
stworzeniu mają siedem centrów energii, w momencie gdy osiągną pełny 
rozwój lub rozwijają się do tego stopnia, że mogą mieć siedem centrów 
energii? 
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R A  Jestem Ra. Te centra energetyczne mają potencjał w makrokosmosie od 
początku stworzenia przez Logos. Wychodząc z ponadczasowości wszystko 
jest przygotowane. Tak jest z nieskończonym stworzeniem. 

54.10 P Y T A J Ą C Y  W takim razie przyjmuję, że Stwórca w swojej inteligentnej 
ocenie sposobu poznania Siebie stworzył koncepcję siedmiu obszarów 
poznania. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Jest to częściowo błędne. Logos tworzy światło. Natura tego 
Światła tworzy zatem naturę katalitycznych i energetycznych poziomów 
doświadczenia w stworzeniu. Tak więc najwyższym ze wszystkich 
zaszczytów/obowiązków, dane tym z następnej oktawy, jest nadzór nad 
Światłem w jego przejawach podczas, jak można powiedzieć, empirycznych 
czasów waszych cykli. 

54.11 P Y T A J Ą C Y  Wygłoszę kolejne stwierdzenie. Kompleks umysłu/ciała/ducha 
może wybrać, z powodu Pierwszego Zniekształcenia, konfigurację 
umysłową, która jest dostatecznie przemieszczona z konfiguracji 
inteligentnej energii o określonej częstotliwości lub kolorze energii 
napływającej, aby zablokować część przesyłania energii o określonej 
częstotliwości lub kolorze. Czy to stwierdzenie jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Tak. 

54.12 P Y T A J Ą C Y  To pytanie może nie być dobre, ale zadam je. Czy możesz mi 
podać maksymalny procent tej energii, jaki można zablokować w 
dowolnym kolorze, czy ma to jakiś sens? 

R A  Jestem Ra. We wzorcu napływającej energii istoty może istnieć 
całkowita blokada jakiejkolwiek energii, koloru lub kombinacji energii lub 
kolorów. 

54.13 P Y T A J Ą C Y  OK. Zakładam zatem, że pierwsze zniekształcenie jest, że tak 
powiem, motywatorem lub tym, co pozwala na tę blokadę. Czy to jest 
poprawne? 

R A  Jestem Ra. Nie chcemy spierać się, ale wolimy unikać używania 
terminów, takich jak czasownik, pozwalać. Wolna wola nie pozwala, ani 
też predeterminacja nie zabrania, na zniekształcenia empiryczne. Raczej 
Prawo Pomieszania oferuje swobodny dostęp do energii każdego 
kompleksu umysłu/ciała/ducha.  
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Czasownik pozwalać byłby uważany za pejoratywny, ponieważ sugeruje 
polaryzację między dobrem a złem lub dozwolonym i niedozwolonym.  

To może wydawać się drobiazgowe. Jednakże, według naszego najlepszego 
sposobu myślenia ma to jakąś wagę. 

54.14 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Ma to również wpływ na mój sposób myślenia i 
doceniam to, co mi powiedziałeś. 

Teraz chciałbym rozważyć pochodzenie katalizatora w… Najpierw mamy 
stan kompleksu umysłu/ciała/ducha, który jako funkcja pierwszego 
zniekształcenia osiągnął stan zablokowania lub częściowej blokady jednego 
lub więcej ośrodków energetycznych. Zakładam, że katalizator jest 
potrzebny tylko wtedy, gdy występuje przynajmniej częściowe 
zablokowanie jednego centrum energetycznego. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Nie. 

54.15 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz mi powiedzieć, dlaczego? 

R A  Jestem Ra. Chociaż głównym priorytetem jest aktywacja lub 
odblokowanie każdego centrum energetycznego, priorytetem jest również 
w tym momencie rozpoczęcie udoskonalania równowagi między energiami, 
tak aby każdy ton akordu całkowitego istoty wibracyjnej rezonował w 
jasności, zgodzie i harmonii z każdą inną energią. 

To równoważenie, dostrojenie i harmonizacja jaźni jest najbardziej 
kluczowa dla bardziej zaawansowanych lub biegłych kompleksów 
umysłu/ciała/ducha. Każda energia może zostać aktywowana bez piękna, 
które jest możliwe dzięki dyscyplinie i docenieniu osobistych energii lub 
tego, co możesz nazwać głębszą osobowością lub tożsamością duszy. 

54.16 P Y T A J Ą C Y  Pozwolę sobie na analogię, która właśnie przyszła mi do głowy. 
Na siedmiostrunowym instrumencie muzycznym można grać przez pełne 
odchylenie każdej struny, zwolnienie jej i uzyskanie nuty. Albo - gdy struny 
są zdolne do bycia odchylonymi przez ich pełne odchylenie (produkując 
nutę) - zamiast produkować nuty w ten sposób, bierzemy indywidualną 
twórczą osobowość i odchylamy każdą z nich w odpowiedniej ilości i w 
odpowiedniej kolejności, aby wyprodukować muzykę. Czy to jest 
poprawne? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. W zrównoważonej jednostce energie czekają, aż 
ręka Stwórcy zagra harmonię. 
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54.17 P Y T A J Ą C Y  Chciałbym zatem prześledzić ewolucję katalizatora w 
kompleksach umysłu/ciała/ducha oraz sposób, w jaki jest on używany i jest 
w pełni wykorzystywany do stworzenia tego strojenia. Zakładam, że sub-
Logos, który uformował naszą maleńką część stworzenia, wykorzystując 
inteligencję Logosu, którego jest częścią, dostarcza, że tak powiem, 
podstawowego katalizatora, który będzie oddziaływał na kompleksy 
umysłu/ciała jak i kompleksy umysłu/ciała/ducha, zanim osiągną stan 
rozwoju, w którym mogą rozpocząć programowanie własnego katalizatora. 
Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Jest to częściowo poprawne. Sub-Logos oferuje katalizator 
na niższych poziomach energii, w pierwszej triadzie; mają one związek z 
przetrwaniem kompleksu fizycznego. Wyższe centra uzyskują katalizator z 
inklinacji samego kompleksu umysłu/ciała/ducha w odpowiedzi na 
wszystkie przypadkowe i ukierunkowane doświadczenia. 

Zatem mniej rozwinięta istota będzie postrzegać katalizator wokół siebie w 
kategoriach przetrwania kompleksu fizycznego z preferowanymi 
zniekształceniami. Bardziej świadoma istota, będąc świadoma procesu 
katalitycznego, zacznie przekształcać katalizator oferowany przez sub-Logos 
w katalizator, który może działać na wyższe węzły energii. 

Zatem sub-Logos może zaoferować, powiedzmy, tylko podstawowy szkielet 
katalizatora. Mięśnie i ciało - mające do czynienia, powiedzmy, z 
przetrwaniem mądrości, miłości, współczucia i służby - powstają przez 
działanie kompleksu umysłu/ciała/ducha na podstawowym katalizatorze, 
tak aby stworzyć bardziej złożony katalizator, który z kolei może być użyty 
do tworzenia zniekształceń w tych wyższych centrach energii. 

Im bardziej zaawansowana istota, tym słabsze połączenie między sub-
Logosem a postrzeganym katalizatorem, aż w końcu cały katalizator 
zostanie wybrany, wygenerowany i wyprodukowany przez jaźń dla jaźni. 

54.18 P Y T A J Ą C Y  Które istoty inkarnowane w tym czasie na tej planecie należałyby 
do tej kategorii, wytwarzające cały swój katalizator? 

R A  Jestem Ra. Uważamy, że twoje zapytanie jest nieokreślone, ale możemy 
odpowiedzieć, że liczba tych, którzy całkowicie opanowali zewnętrzny 
katalizator, jest dość mała.  

Większość z tych, których można zebrać w tym węźle przestrzeni/czasu, ma 
częściową kontrolę nad zewnętrzną iluzją i używają zewnętrznego 
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katalizatora do pracy nad pewnymi zniekształceniami, które nie są jeszcze 
w równowadze. 

54.19 P Y T A J Ą C Y  W przypadku polaryzacji w służbie sobie, jaki typ katalizatora 
istoty podążające tą ścieżką zaprogramowałyby, gdy już osiągną poziom 
programowania własnego katalizatora? 

R A  Jestem Ra. Istota zorientowana negatywnie zaprogramuje maksymalne 
oddzielenie i kontrolę nad wszystkimi rzeczami i świadomymi istotami, 
które postrzega jako inne niż własna jaźń. 

54.20 P Y T A J Ą C Y  Miałem na myśli - rozumiem, w jaki sposób pozytywnie 
zorientowana istota zaprogramowałaby katalizator taki jak ten, który 
powodowałby fizyczny ból, gdyby... Zakładam, że istota mogłaby 
zaprogramować coś, co dałoby jej doznanie fizycznego bólu, gdyby nie 
podążała ścieżką, którą wybrała. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Proszę powtórzyć zapytanie. 

54.21 P Y T A J Ą C Y  Pozytywnie zorientowana istota może wybrać pewną wąską 
ścieżkę myślenia i działań podczas inkarnacji i zaprogramować warunki, 
które powodowałyby fizyczny ból, gdyby nie podążano tą ścieżką. Czy to 
jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

54.22 P Y T A J Ą C Y  Czy istota zorientowana negatywnie mogłaby zrobić coś takiego? 
Czy mógłbyś podać mi przykład? 

R A  Jestem Ra. Indywidualny kompleks umysłu/ciała/ducha zorientowany 
negatywnie zazwyczaj programuje bogactwo, łatwość egzystencji i 
największą możliwość zdobycia władzy. W ten sposób wiele negatywnych 
istot rozrywana jest zniekształceniem kompleksu fizycznego, które 
nazywasz zdrowiem. 

Jednakże podmiot zorientowany negatywnie może wybrać stan bolesny, 
aby poprawić zniekształcenie w kierunku tak zwanych negatywnych 
emocjonalnych myśli, takich jak złość, nienawiść i frustracja. Taka istota 
może wykorzystać całe doświadczenie inkarnacyjne, wyostrzając tępą 
krawędź nienawiści lub gniewu, tak aby mogła polaryzować się bardziej w 
kierunku negatywnego lub oddzielonego bieguna. 

54.23 P Y T A J Ą C Y  Wydaje się zatem, że przed inkarnacją, w każdym wcieleniu, gdy 
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istota staje się bardziej świadoma procesu ewolucji i wybrała ścieżkę, czy to 
pozytywną, czy negatywną, w pewnym momencie istota staje się świadoma 
tego, co chce zrobić w odniesieniu do odblokowywania i równoważenia 
ośrodków energetycznych. Wtedy jest w stanie zaprogramować dla 
doświadczenia życiowego te katalityczne doświadczenia, które pomogą jej 
w procesie odblokowywania i równoważenia. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. To jest poprawne. 

54.24 P Y T A J Ą C Y  Zatem, widziany z okresu poprzedzającego inkarnację, cel tego, 
co nazywamy wcielonym stanem fizycznym, wydaje się całkowicie lub 
prawie całkowicie polegać na doświadczaniu w tym momencie 
zaprogramowanego katalizatora, a następnie ewolucji jako funkcja tego 
katalizatora. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Dla jasności powtórzymy. Celem wcielonej egzystencji jest 
ewolucja umysłu, ciała i ducha. Aby to zrobić, nie jest konieczne posiadanie 
katalizatora. Jednakże bez katalizatora pragnienie ewolucji i wiara w proces 
nie przejawiają się normalnie, a zatem ewolucja nie występuje.  

Dlatego katalizator jest programowany, a program jest zaprojektowany dla 
kompleksu umysłu/ciała/ducha ze względu na jego wyjątkowe wymagania. 
Zatem pożądane jest, aby kompleks umysłu/ciała/ducha był świadomy i 
słuchał głosu swojego empirycznego katalizatora, pozyskując z niego to, po 
co się wcielił by to zebrać. 

54.25 P Y T A J Ą C Y  Wydaje się zatem, że ci na ścieżce pozytywnej, w przeciwieństwie 
do tych na ścieżce negatywnej, mieliby dokładnie odwrotny cel w 
pierwszych trzech promieniach; czerwonym, pomarańczowym i żółtym. 
Każda ścieżka starałaby się wykorzystać promienie w dokładnie odwrotny 
sposób. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Jest to częściowo, a nawet zasadniczo poprawne. W każdym 
z centrów jest energia potrzebna do utrzymania kompleksu 
umysłu/ciała/ducha, który jest nośnikiem doświadczenia, we właściwej 
strukturze i kompozycji. Zarówno negatywne, jak i pozytywne istoty 
dobrze sobie radzą, jeśli zarezerwują tę małą część każdego ośrodka na 
utrzymanie integralności kompleksu umysłu/ciała/ducha. Niemniej jednak 
po tym momencie prawdą jest, że negatywni wykorzystają trzy niższe 
ośrodki do oddzielenia się od innych i kontroli nad nimi - za pomocą 
środków seksualnych, narzucania swojej woli oraz działań w waszych 
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społeczeństwach. 

W przeciwieństwie do tego, pozytywnie zorientowana istota będzie 
przekształcać silną energię seksualną czerwonego promienia w transfery 
energii zielonego promienia i promieniowanie w kolorze niebieskim i 
indygo oraz podobnie transmutować osobowość i miejsce w społeczeństwie 
w sytuacje transferu energii, w których istota może się scalić z innymi i im 
służyć, a w końcu, promieniować na innych, nie oczekując w zamian 
żadnego transferu. 

54.26 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz opisać energię, która wchodzi do któregokolwiek z 
tych ośrodków energii? Czy możesz opisać jej ścieżkę od jej powstania, jej 
formę i wywierany efekt? Nie wiem, czy to możliwe, ale czy możesz to 
zrobić? 

R A  Jestem Ra. Jest to częściowo możliwe. 

54.27 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś to zrobić? 

R A  Źródłem wszelkiej energii jest działanie Wolnej Woli na Miłość. Naturą 
wszelkiej energii jest Światło. Sposób jego wejścia do kompleksu 
umysłu/ciała/ducha jest podwójny. 

Po pierwsze, istnieje wewnętrzne światło, które jest Gwiazdą Polarną jaźni, 
gwiazdą przewodnią. To jest przyrodzone prawo i prawdziwa natura 
wszystkich istot. Ta energia mieszka wewnątrz. 

Drugim punktem wniknięcia jest, powiedzmy, biegunowe przeciwieństwo 
Gwiazdy Północnej i można go zobaczyć, jeśli zechcesz użyć ciała 
fizycznego jako analogu pola magnetycznego, jako wchodzącego przez 
stopy z ziemi i przez dolny punkt kręgosłupa.  

Ten punkt wnikania uniwersalnej energii świetlnej jest niezróżnicowany, 
dopóki nie rozpocznie procesu filtrowania przez centra energii. Wymagania 
każdego ośrodka i skuteczność, z jaką jednostka nauczyła się sięgać do 
wewnętrznego światła, określają naturę wykorzystania tych napływów przez 
istotę. 

54.28 P Y T A J Ą C Y  Czy empiryczny katalizator podąża tą samą drogą? To może być 
głupie pytanie. 

R A  Jestem Ra. Nie jest to bezcelowe pytanie, ponieważ katalizator i 
wymagania lub zniekształcenia centrów energetycznych to dwie koncepcje 
połączone tak ściśle, jak dwa pasma liny. 
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54.29 P Y T A J Ą C Y  A zatem, wspomniałeś na wcześniejszej sesji, że katalizator 
doświadczenia jest początkowo doświadczany przez biegun południowy i 
oceniany pod względem przetrwania itd. Dlatego zadałem to pytanie i… 
Czy możesz rozwinąć tę koncepcję? 

R A  Jestem Ra. Zajęliśmy się procesem filtrowania, dzięki któremu 
napływające energie są wyciągane w górę zgodnie ze zniekształceniami 
każdego centrum energii i siłą woli lub pragnienia emanującą ze 
świadomości wewnętrznego światła. Jeśli możemy być bardziej konkretni, 
prosimy o szczegółowe zapytanie.2 

54.30 P Y T A J Ą C Y  Wygłoszę stwierdzenie, które może być nieco zniekształcone, i 
pozwolę ci je poprawić. Wchodząc przez stopy i podstawę kręgosłupa, 
mamy całkowitą energię, którą kompleks umysłu/ciała/ducha otrzyma na 
drodze tego, co nazywamy światłem. Każde napotkane centrum 
energetyczne filtruje i zużywa część tej energii, od czerwieni do fioletu. Czy 
to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Jest to w dużej mierze poprawne. Wyjątki są następujące: 
wnikanie energii kończy się na indygo. Fioletowy promień jest 
termometrem lub wskaźnikiem całości. 

54.31 P Y T A J Ą C Y  Ponieważ energia ta jest pochłaniana przez centra energii, w 
pewnym momencie nie tylko jest absorbowana przez istotę, ale promieniuje 
przez centrum energii na zewnątrz. Myślę, że zaczyna się to od niebieskiego 
centrum i... a także występuje z indygo i fioletem? Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Po pierwsze, stwierdzilibyśmy, że nie skończyliśmy 
odpowiadać na poprzednie pytanie, a zatem możemy odpowiedzieć na oba 
pytania po części, stwierdzając, że w całkowicie aktywowanej istocie 
używana jest tylko niewielka część światła potrzebnego do dostrojenia 
centrum energii, a pozostała może swobodnie być kierowana i przyciągana 
w górę. 

Aby pełniej odpowiedzieć na twoje drugie pytanie, możemy powiedzieć, że 
to prawda, że promieniowanie bez konieczności odpowiedzi zaczyna się od 
niebieskiego promienia; chociaż zielony promień, będący wielkim 
promieniem przejściowym, musi być uważnie rozważony, ponieważ dopóki 
transfery energii wszystkich typów nie zostaną doświadczone i opanowane 

                                                             
2  Zaadresowane w 49.5–6 i 54.27. 
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w dużym stopniu, będą blokady w promieniowaniu niebieskim i indygo. 

Ponownie, emanacja fioletu jest w tym kontekście zasobem, z którego 
poprzez indygo można nawiązać kontakt z inteligentną nieskończonością. 
Jego promieniowanie nie będzie fioletowym promieniem, ale raczej 
zielonym, niebieskim lub indygo, w zależności od natury rodzaju 
inteligencji, którą nieskończoność przekształciła w dostrzegalną energię. 

Typ promieniowania zielonego w tym przypadku to uzdrawianie, niebieski 
promień to komunikacja i inspiracja, indygo to energia adepta, która ma 
swoje miejsce w wierze. 

54.32 P Y T A J Ą C Y  Co jeśli kompleks umysłu/ciała/ducha odczuwa uczucie podczas 
medytacji w centrum indygo, co czuje? 

R A  Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne zapytanie tej pracy. 

Ten, kto odczuwa tę aktywację, doświadcza napływających strumieni w 
tym centrum energii, które mogą być użyte albo do odblokowania tego 
centrum, do jego dostrojenia do harmonicznych innych ośrodków 
energetycznych, albo do aktywacji bramy do inteligentnej nieskończoności. 

Nie możemy być konkretni, ponieważ każde z tych trzech działań jest 
doświadczane przez istotę, która odczuwa to zniekształcenie kompleksu 
fizycznego. 

Czy jest jakieś krótkie pytanie, zanim opuścimy ten instrument? 

54.33 P Y T A J Ą C Y  Chciałbym tylko zapytać, czy jest coś, co możemy zrobić, by 
instrument czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt? 

R A  Jestem Ra. Należy pamiętać o konieczności podparcia szyi instrumentu. 
Wszystko jest dobrze.  

Zostawiam was, moi przyjaciele, w miłości i w świetle Jednego 
Nieskończonego Stwórcy. Idźcie więc naprzód, radując się mocą i pokojem 
Jednego Nieskończonego Stwórcy.  Adonai. 



 

SESJA  55. 
5 CZERWCA 1981  

55.0 R A  Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego 
Nieskończonego Stwórcy. Komunikuję się teraz. 

55.1 P Y T A J Ą C Y  Chciałbym najpierw zapytać o stan instrumentu? 

R A  Jestem Ra. Instrument ten doświadcza fizycznych zniekształceń w 
kierunku osłabienia kompleksu cielesnego, które występuje z powodu ataku 
psychicznego. Jednakże energia witalna tego instrumentu nie została 
naruszona z powodu pomocy osób obecnych w pracy uzdrawiania. 
Instrument ten będzie najwyraźniej podlegał takim zniekształceniom 
związanym z osłabieniem w wyniku procesów inkarnacyjnych, które 
predysponują kompleks ciała do zniekształceń osłabienia. 

55.2 P Y T A J Ą C Y  Czy jest jakaś konkretna rzecz, którą możemy zrobić, o której już 
nam powiedziałeś? Albo w inny sposób złagodzić ten psychiczny atak lub 
jak najbardziej pomóc instrumentowi? 

R A  Jestem Ra. Skanujemy ten instrument i znajdujemy jego zniekształcenie 
w kierunku docenienia każdej istoty i troski każdej istoty, jak można to 
nazwać. Możemy powiedzieć, że ta atmosfera w największym stopniu 
kontrastuje z dyskomfortem takich ataków psychicznych, jako wzajemność, 
to znaczy atmosfera wsparcia psychicznego. 

Każdy z was robi to jako podświadomą funkcję prawdziwych zniekształceń 
nastawienia, mentalnych, emocjonalnych i duchowych zniekształceń w 
stosunku do tego instrumentu. Nie ma większej magii niż uczciwe 
zniekształcenie w kierunku miłości. 

55.3 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Chcę zadać kilka pytań dotyczących poprzedniego 
materiału, którego nie zrozumiałem. Mam nadzieję, że to nieco wyjaśni 
moje rozumienie w odniesieniu do mentalnych konfiguracji, z którymi 
mieliśmy do czynienia. 

W poprzedniej sesji powiedziałeś: „Jest to jednak ryzyko dla istot Oriona 
ze względu na częstotliwość, z jaką możliwe do zebrania negatywne istoty 
planetarne następnie próbują rozkazywać i wydawać polecenia kontaktowi 
z Oriona, tak jak te istoty rozkazują negatywnym kontaktom 
planetarnym.” Czy możesz wyjaśnić mechanizmy, które wpływają na 
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polaryzację świadomości w odniesieniu do tego stwierdzenia? 

R A  Jestem Ra. Negatywna polaryzacja jest w dużym stopniu wspomagana 
przez podporządkowanie lub zniewolenie innych jaźni. Potencjał między 
dwoma negatywnie spolaryzowanymi istotami jest taki, że istota, która 
zniewala drugą osobę lub rozkazuje jej zyskuje w ujemnej polaryzacji. 

Istota w taki sposób zniewolona lub której wydawane są rozkazy, służąc 
innej jaźni, z konieczności straci negatywną polaryzację, chociaż zyska na 
pragnieniu dalszej negatywnej polaryzacji. To pragnienie będzie następnie 
tworzyło możliwości odzyskania negatywnej polaryzacji. 

55.4 P Y T A J Ą C Y  Czy mam zatem rozumieć - sam fakt, że istota trzeciej gęstości 
na tej planecie... sam fakt, że wzywa lub rozkazuje krzyżowcowi Oriona jest 
polaryzacyjnym typem działania, które wpływa na oba byty? 

R A  Jestem Ra. To jest niepoprawne. Mechanizm wzywania nie jest w 
najmniejszym stopniu zgodny z mechanizmem wydawania rozkazów. W 
wezwaniu, istota, która wzywa jest uległym neofitą proszącym o pomoc w 
negatywnym zrozumieniu, jeśli możesz wybaczyć to błędne określenie. 
Odpowiedź Oriona zwiększa swoją negatywną polaryzację, ponieważ 
rozpowszechnia negatywną filozofię, tym samym zniewalając lub 
rozkazując istocie wzywającej. 

Są jednak przypadki, kiedy kontakt staje się rywalizacją, która jest 
prototypem negatywności. W tej rywalizacji wzywający będzie próbował 
nie prosić o pomoc, ale żądać wyników. Ponieważ negatywnie 
zorientowana istota trzeciej gęstości ma do swojej dyspozycji inkarnacyjny 
węzeł empiryczny, a ponieważ krzyżowcy Oriona są w dużej mierze 
ograniczeni Pierwszym Zniekształceniem, aby się rozwijać, istota Oriona 
jest podatna na takie rozkazy, jeśli zostały wykonane prawidłowo. 

W tym przypadku istota trzeciej gęstości staje się panem, a Krzyżowiec 
Oriona zostaje uwięziony i może podlegać rozkazom. Jest to rzadkie. 
Jednakże, gdy to nastąpiło, istota Oriona lub zaangażowany kompleks 
pamięci społecznej doświadczył utraty ujemnej polaryzacji proporcjonalnie 
do siły rozkazującej istoty trzeciej gęstości. 

55.5 P Y T A J Ą C Y  Wspomniałeś, że to zadziała, gdy rozkazy zostaną 
przeprowadzone prawidłowo. Co miałeś na myśli, mówiąc „gdy rozkazy 
zostaną przeprowadzone prawidłowo?” 
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R A  Jestem Ra. Właściwie rozkazywać to być właściwie negatywnym. 
Odsetek myśli i zachowań związanych ze służbą sobie musi zbliżać się do 
99%, aby negatywny podmiot trzeciej gęstości mógł być odpowiednio 
skonfigurowany do takiej rywalizacji w wydawaniu rozkazów. 

55.6 P Y T A J Ą C Y  Jakiej metody komunikacji z istotą Oriona użyłby tego typu 
negatywny rozkazujący? 

R A  Jestem Ra. Dwa najbardziej powszechne typy wydawania rozkazów to: 
po pierwsze, użycie perwersji magii seksualnej; po drugie, użycie perwersji 
magii rytualnej. W każdym przypadku kluczem do sukcesu jest czystość 
woli wydającego rozkazy. Koncentracja na zwycięstwie nad sługą musi być 
prawie doskonała. 

55.7 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz mi powiedzieć, jeśli chodzi o polaryzację w 
świadomości, czy istnieje jakakolwiek analogia w odniesieniu do tego, co 
właśnie powiedziałeś w tego typu kontakcie w odniesieniu do tego, co 
robimy teraz, komunikując się z Ra? 

R A  Jestem Ra. Nie ma związku między tego typu kontaktem a procesem 
wydawania rozkazów. Ten kontakt może być scharakteryzowany jako 
typowy dla Braci i Sióstr od Smutku, gdzie osoby otrzymujące kontakt 
próbowały przygotować się do takiego kontaktu poprzez poświęcenie 
obcych, zorientowanych na siebie zniekształceń, aby móc służyć. 

Kompleks pamięci społecznej Ra oferuje siebie także jako funkcję jego chęci 
służenia. Zarówno wzywający, jak i kontakt są przepełnieni wdzięcznością 
za możliwość służenia innym. 

Możemy zauważyć, że w żaden sposób nie zakłada to, że wzywający lub 
osoby z naszej grupy w jakikolwiek sposób zbliżają się do doskonałości lub 
czystości, jak opisano w procesie wydawania rozkazów. Grupa wzywająca 
może mieć wiele zniekształceń i działać z dużym katalizatorem, podobnie 
jak grupa Ra. Nadrzędna chęć służenia innym, związana z wyjątkowymi 
harmoniami kompleksów wibracyjnych tej grupy, daje nam możliwość 
służenia jako jeden kanał dla Jednego Nieskończonego Stwórcy. 

Rzeczy nie przychodzą do osób pozytywnie nastawionych, ale poprzez takie 
istoty. 

55.8 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Powiedziałeś wcześniej, że „dopóki transfery energii 
wszystkich typów nie zostaną doświadczone i opanowane w znacznym 
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stopniu to wystąpią blokady w promieniowaniu niebieskim i indygo”. Czy 
mógłbyś to dokładniej wyjaśnić? 

R A  Jestem Ra. W obecnej przestrzeni/czasie nie omówiliśmy 
odpowiedniego materiału pośredniego. Zadaj pytanie ponownie w bardziej 
odpowiednim węźle przestrzeni/czasu. 

55.9 P Y T A J Ą C Y  OK. W pewnym sensie poluję wokół tego, aby uzyskać dostęp 
do pewnych informacji. Może nie szukam w produktywnym obszarze.  

Ale powiedziałeś, że „my (czyli Ra) byliśmy wspomagani przez kształty takie 
jak piramida, abyśmy mogli pomóc waszym ludziom kształtem takim jak 
piramida”. Te kształty były wspominane wiele, wiele razy, a ty stwierdziłeś 
również, że same kształty nie mają większego znaczenia. Widzę związek 
między tymi kształtami a energiami, które badaliśmy w odniesieniu do ciała 
i chciałbym zadać kilka pytań na temat piramidy, aby zobaczyć, czy 
mógłbym uzyskać wgląd w to zrozumienie. 

Powiedziałeś: „Zobaczysz, że punkt przecięcia trójkąta, który znajduje się 
na pierwszym poziomie na każdym z czterech boków, tworzy romb w 
płaszczyźnie poziomej”. Czy możesz mi powiedzieć, co miałeś na myśli 
mówiąc o punkcie przecięcia? 

R A  Jestem Ra. Wasza matematyka i arytmetyka mają niedostatek 
konfiguracyjnych opisów, których moglibyśmy użyć. Nie zamierzając być 
niejasnym, możemy zauważyć, że celem kształtów jest praca z 
czasowo/przestrzennymi częściami kompleksu umysłu/ciała/ducha. 
Dlatego przecięcie jest zorientowane zarówno na przestrzeń/czas, jak i 
czas/przestrzeń, a zatem jest wyrażone w trójwymiarowej geometrii przez 
dwa przecięcia, które rzutowane zarówno w czasie/przestrzeni, jak i 
przestrzeni/czasie, tworzą jeden punkt. 

55.10 P Y T A J Ą C Y  Obliczyłem ten punkt jako jedną szóstą wysokości trójkąta, który 
tworzy bok piramidy. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Twoje obliczenia są zasadniczo poprawne i cieszymy się z 
twojej przenikliwości.1 

55.11 P Y T A J Ą C Y  To by mi wskazywało, że w Wielkiej Piramidzie w Gizie 
Komnata Królowej, jak się ją nazywa, byłaby komnatą inicjacji. Czy to jest 
                                                             

1  W tym kontekście przenikliwość może być zdefiniowana jako „bystrość wzroku lub 
wnikliwość”. 
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poprawne? 

R A  Jestem Ra. Ponownie wnikasz w zewnętrzną naukę. 

Komora Królowej nie byłaby odpowiednia ani przydatna do uzdrawiania, 
ponieważ praca ta wymaga raczej użycia energii w konfiguracji bardziej 
synergicznej niż konfiguracji istoty wyśrodkowanej.2 

55.12 P Y T A J Ą C Y  Czy zatem praca uzdrawiająca miałaby odbywać się w Komnacie 
Króla? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. Chcemy zauważyć, że taka terminologia nie jest 
naszą własną. 

55.13 P Y T A J Ą C Y  Tak, rozumiem to. To tylko potoczne nazwy tych dwóch komór 
Wielkiej Piramidy. Nie wiem, czy ta linia pytań doprowadzi mnie do 
lepszego zrozumienia energii, ale dopóki nie zbadam tych koncepcji, nie 
pozostaje mi nic innego, jak tylko zadać kilka pytań. 

Poniżej najniższego poziomu piramidy, poniżej poziomu gruntu, znajduje 
się komnata, która wydaje się być mniej więcej w jednej linii z Komnatą 
Króla. Co to za komnata? 

R A  Jestem Ra. Możemy powiedzieć, że z tej linii pytań można uzyskać 
informacje. 

Komora, o której chcesz być poinformowany, to komora rezonansowa. 
Dno takiej konstrukcji, aby spowodować odpowiednie zniekształcenia 
katalizatora leczenia, powinno być otwarte. 

55.14 P Y T A J Ą C Y  W książce, „Life Force in the Great Pyramid”, powiązali oni kształt 
ankh z rezonansem w piramidzie. Czy to poprawna analiza? 

R A  Jestem Ra. Przeanalizowaliśmy twój umysł i znaleźliśmy frazę „praca z 
kredkami”. To miałoby zastosowanie. Te kształty, takie jak crux ansata, 
mają tylko jedno znaczenie; to jest umieszczanie w zakodowanej formie 
matematycznych zależności. 

55.15 P Y T A J Ą C Y  Czy kąt 76° 18′ na wierzchołku piramidy jest kątem krytycznym? 

R A  Jestem Ra. Jeżeli chodzi o pracę uzdrawiania, ten kąt jest odpowiedni. 

                                                             
2  W tym kontekście synergia może być zdefiniowana jako „współpraca”. 
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55.16 P Y T A J Ą C Y  Dlaczego Komnata Króla ma nad nią różne małe komnaty? 

R A  Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne zapytanie tej pracy. 

Musimy odpowiedzieć na to zapytanie bardziej ogólnie, aby wyjaśnić twoje 
konkretne pytanie. Pozycja uzdrawianej istoty jest taka, że powiedzmy, 
energie życiowe mogą zostać na krótko przerwane lub przecięte przez 
światło.  

To światło może następnie, poprzez katalizator uzdrowiciela z kryształem, 
manipulować siłami aury, jak możesz nazywać różne centra energii, w taki 
sposób, że jeśli uzdrawiana istota będzie tego chciała, mogą nastąpić 
korekty. Wtedy istota jest ponownie chroniona przez swoje własne, mniej 
zniekształcone pole energetyczne i jest w stanie iść swoją drogą. 

Proces, w którym to się robi, polega na doprowadzeniu do równowagi 
istoty, która ma być uzdrowiona. Dotyczy to temperatury, ciśnienia 
barometrycznego i naładowanej elektrycznie atmosfery. Pierwsze dwa 
wymagania są kontrolowane przez system kominów. 

55.17 P Y T A J Ą C Y  Czy to uzdrawianie działa poprzez oddziaływanie na centra 
energetyczne w taki sposób, że zostają one odblokowane, aby udoskonalić 
siedem ciał, które generują, a tym samym doprowadzić uzdrawianą istotę 
do właściwej równowagi? 

R A  Jestem Ra. Ta istota się męczy. Musimy krótko odpowiedzieć i 
stwierdzić po prostu, że zniekształcona konfiguracja centrów energii ma 
zostać tymczasowo przerwana, a następnie osoba, która ma być 
uzdrowiona, ma okazję chwycić pałeczkę, obrać zrównoważoną trasę i wyjść 
stamtąd ze zniekształceniami prowadzącymi do choroby umysłu, ciała i 
ducha znacznie zmniejszonymi. 

Katalityczny efekt naładowanej atmosfery i kryształu kierowanego przez 
uzdrowiciela musi być brany pod uwagę jako integralna część tego procesu, 
ponieważ przywrócenie istoty z powrotem do konfiguracji świadomości nie 
nastąpiłoby po zaoferowaniu możliwości reorganizacji bez obecności 
uzdrowiciela i jego ukierunkowanej woli. 

Czy są jakieś krótkie pytania, zanim opuścimy ten instrument? 

55.18 P Y T A J Ą C Y  Tylko czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument czuł się 
bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt? 

R A  Jestem Ra. Wszystko jest dobrze. Jesteście sumienni. Opuszczam w tym 
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momencie tą pracę. 

Jestem Ra. Zostawiam was, moi przyjaciele, w miłości i w świetle Jednego 
Nieskończonego Stwórcy. Idźcie więc naprzód, radując się mocą i pokojem 
Jednego Nieskończonego Stwórcy.  Adonai. 



 

SESJA 56. 
8 CZERWCA 1981  

56.0 R A  Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego 
Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz. 

56.1 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś najpierw podać stan tego instrumentu? 

R A  Jestem Ra. Ten instrument jest obecnie poważnie zniekształcony w 
kierunku słabości psychicznych i fizycznych kompleksów i jest atakowany 
psychicznie z powodu tej okazji. 

56.2 P Y T A J Ą C Y  Czy nie byłoby lepiej przerwać kontakt w tym momencie? 

R A  Jestem Ra. To zależy wyłącznie od Twojego uznania. Ten instrument 
ma pewną ilość przekazanej energii, która jest dostępna. Jednakże nie jest 
duża ze względu na efekty, o których mówiliśmy wcześniej. 

My, jeśli zechcesz zadać nam dalsze pytania podczas tej pracy, jak zwykle 
będziemy starać się chronić ten instrument. Uważamy, że znasz parametry 
bez dalszego rozwijania zagadnienia. 

56.3 P Y T A J Ą C Y  W takim razie zapytam, jak działa kształt piramidy? 

R A  Jestem Ra. Zakładamy, że chcesz poznać zasadę kształtów, kątów i 
przecięć piramidy w tym, co nazywasz Giza. 

W rzeczywistości kształt piramidy nie wykonuje pracy. Nie pracuje. Jest to 
aranżacja dla centralizacji, jak również dyfrakcji, spiralnej energii świetlnej 
wznoszącej się w górę, gdy jest ona używana przez kompleks 
umysłu/ciała/ducha. 

Spiralna natura światła jest taka, że spiralna energia ma wpływ na pola 
magnetyczne jednostki. Pewne kształty oferują, powiedzmy, komorę echa 
lub wzmacniacz spiralnej prany, jak niektórzy nazywają to wszechobecne, 
pierwotne zniekształcenie Jednego Nieskończonego Stwórcy. 

Jeśli intencją jest zintensyfikowanie potrzeby własnej woli istoty do 
przywołania wewnętrznego światła, aby dopasować się do intensyfikacji 
spiralnej energii światła, istota zostanie umieszczona w miejscu, które 
nazwaliście Komnatą Królowej w tym konkretnie ukształtowanym 
obiekcie. To jest miejsce inicjacji oraz miejsce zmartwychwstania. 
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Miejsce przesunięcia, przedstawiające spiralę w ruchu, jest odpowiednią 
pozycją do uzdrowienia; ponieważ w tej pozycji wibracyjne węzły 
magnetyczne istoty są przerywane w ich normalnym przepływie. W ten 
sposób powstaje wir możliwości/prawdopodobieństwa: powiedzmy, nowy 
początek jest oferowany istocie, w której istota może wybrać mniej 
zniekształconą, słabą lub zablokowaną konfigurację zniekształceń 
magnetycznych centrów energii. 

Nie można przecenić funkcji uzdrowiciela i kryształu, gdyż tę moc 
przerywania trzeba kontrolować, powiedzmy, za pomocą wcielonej 
inteligencji; inteligencja jest tą, która rozpoznaje wzorce energii; która bez 
oceniania rozpoznaje blokadę, słabość i inne zniekształcenia; i która jest 
zdolna do wizualizacji, poprzez regularność jaźni i kryształu, mniej 
zniekształconego innego ja, które ma być uzdrowione. 

Inne kształty, które są łukowate, rowkowane, sklepione, stożkowe lub jak 
wasze tipi są również kształtami z tego typu intensyfikacją spiralnego 
światła. Wasze jaskinie, które są zaokrąglone, są miejscami mocy dzięki 
temu ukształtowaniu. 

Należy zauważyć, że te kształty są niebezpieczne. Jesteśmy bardzo 
zadowoleni, że mamy okazję rozszerzyć temat kształtów takich jak 
piramida, ponieważ w ramach naszego zaszczytu/obowiązku pragniemy 
stwierdzić, że istnieje wiele niewłaściwych zastosowań tych zakrzywionych 
kształtów; ponieważ z niewłaściwym umiejscowieniem, niewłaściwymi 
intencjami lub brakiem skrystalizowanej istoty funkcjonującej jako kanał 
uzdrawiania, wrażliwa istota będzie w niektórych przypadkach 
zniekształcona bardziej niż mniej. 

Należy zauważyć, że wasi ludzie budują przeważnie siedliska z rogami lub 
kwadratowe, ponieważ nie skupiają one mocy. Należy ponadto zauważyć, 
że poszukiwacz duchowy przez wiele lat poszukiwał zaokrąglonych, 
łukowatych i szczytowych form jako wyrazu mocy Stwórcy.1 

56.4 P Y T A J Ą C Y  Czy istnieje kąt wierzchołkowy, który jest kątem maksymalnej 
wydajności w piramidzie? 

R A  Jestem Ra. Ponownie, aby oszczędzić energię tego instrumentu, 
zakładam, że zamierzasz wskazać najbardziej odpowiedni kąt wierzchołka 
                                                             

1  Aby zobaczyć diagram działania trzech spiral w piramidzie i przez nią, zobacz  "Seria 
zasobów". 
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dla pracy uzdrawiającej. Jeśli kształt jest taki, że jest wystarczająco duży, aby 
pomieścić w nim indywidualny kompleks umysłu/ciała/ducha w 
odpowiedniej pozycji przesuniętej w jego obrębie, to przybliżony kąt 76°18′ 
jest przydatny i właściwy. Jeśli pozycja się zmienia, kąt może się zmieniać. 
Ponadto, jeśli uzdrowiciel ma zdolność dostrzegania zniekształceń z 
dostateczną rozróżnialnością, pozycja w dowolnym kształcie piramidy 
może być zmieniana, aż efekty zostaną osiągnięte. 

Niemniej jednak, doszliśmy do tego, że ten konkretny kąt jest przydatny. 
Inne kompleksy pamięci społecznej lub ich części określały różne kąty 
wierzchołkowe dla różnych zastosowań, niezwiązanych z leczeniem, ale z 
uczeniem się. Kiedy pracuje się ze stożkiem lub, powiedzmy, silosowym 
kształtem, można stwierdzić, że energia do leczenia ma ogólnie okrągły 
wzór, unikalny dla każdego kształtu, jako funkcja jego szczególnej 
wysokości i szerokości, a w kształcie stożka, kąt wierzchołka. W takich 
przypadkach nie ma narożników. W ten sposób spiralna energia działa w 
ruchu okrężnym. 

56.5 P Y T A J Ą C Y  Wygłoszę stwierdzenie, które możesz poprawić. Intuicyjnie 
widzę, jak spiralna energia piramidy w Gizie rozprzestrzenia się, gdy 
porusza się ona przez tak zwaną Komnatę Króla, a następnie ponownie 
skupia się w tak zwanej Komorze Królowej. Domyślam się, że 
rozprzestrzenianie się energii w tak zwanej Komnacie Króla jest widoczne 
w spektrum kolorów, od czerwieni do fioletu, i że centra energetyczne 
leczonej istoty powinny być wyrównane z tą rozpiętością widma, tak aby 
widmo pasowało do różnych ośrodków energetycznych. Czy możesz 
poprawić to stwierdzenie? 

R A  Jestem Ra. Możemy poprawić to stwierdzenie. 

56.6 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś to zrobić? 

R A  Spiralna energia zaczyna się rozpraszać w punkcie, w którym przechodzi 
przez pozycję Komnaty Króla. Jednakże - chociaż spirale nadal się 
przecinają, zamykając i otwierając w sposób podwójnej spirali przez kąt 
wierzchołkowy - dyfuzja lub siła energii spiralnych, od czerwieni do fioletu, 
zmniejsza się, jeśli mówimy o sile, i zyskuje, jeśli mówimy o dyfuzji aż na 
szczycie piramidy uzyskasz bardzo słabą rozdzielczość kolorów, przydatną 
dla celów leczniczych.  

Zatem pozycja Komnaty Króla jest wybierana jako pierwsza spirala po 
wyśrodkowanym początku poprzez pozycję Komnaty Królowej. Możesz 
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zwizualizować sobie kąt dyfuzji jako przeciwieństwo kąta ostrosłupa, ale kąt 
ten jest mniejszy niż kąt wierzchołkowy piramidy i wynosi od 33 do 54°, w 
zależności od różnych rytmów samej planety. 

56.7 P Y T A J Ą C Y  Zakładam zatem, że jeśli zacznę mój kąt na dnie Komnaty 
Królowej i zrobię kąt 33 do 54° od tego punktu, tak że połowa tego kąta 
przypada na stronę linii środkowej, na której znajduje się Komnata Króla, 
która będzie wskazywać na dyfuzję widma, zaczynając od punktu na dole 
Komnaty Królowej; powiedzmy, że gdybyśmy używali kąta 40°, 
mielibyśmy dyfuzję 20° na lewo od linii środkowej, przechodzącej przez 
Komnatę Króla.  Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne pytanie tej sesji. 

Prawdą jest, że połowa wyżej wymienionego kąta przechodzi przez pozycję 
Komnaty Króla. Błędem jest zakładanie, że komora królowej jest podstawą 
kąta. Kąt zacznie się gdzieś pomiędzy położeniem Komory Królowej, a 
stamtąd w dół, w kierunku poziomu komory rezonansowej, z 
przesunięciem w celu uzdrowienia. 

Ta zmienność zależy od różnych strumieni magnetycznych planety. Pozycja 
Komnaty Króla jest zaprojektowana tak, aby przecinała najsilniejszą spiralę 
przepływu energii, niezależnie od tego, gdzie zaczyna się kąt. Jednakże gdy 
przechodzi przez pozycję Komnaty Królowej, ta spiralna energia jest zawsze 
wyśrodkowana i znajduje się w jej najsilniejszym punkcie. 

Czy możemy teraz odpowiedzieć na jakieś krótkie pytania? 

56.8 P Y T A J Ą C Y  Zapytam tylko, czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument 
czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt? 

R A  Jestem Ra. Wszystko w porządku, moi przyjaciele. Jednak dobrze jest 
mieć świadomość ograniczeń tego instrumentu. Uważamy, że w tej chwili 
ustawienia [przyborów] są doskonałe. 

Jestem Ra. Zostawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego 
Stwórcy. Idźcie więc naprzód, radując się mocą i pokojem Jednego 
Nieskończonego Stwórcy.  Adonai. 

[Pozostałe sesje kontaktu z Ra, 57-106, są zawarte w Kontakt z Ra: 
Nauczanie Prawa Jedności, Tom II]



 

GALERIA ZDJĘĆ 
O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie zdjęcia w poniższej galerii zostały 
zrobione 9 czerwca 1982 r. przed lub po sesji kontaktowej z Ra. Spośród 
wszystkich zrobionych zdjęć tego dnia niektóre zostały wydrukowane w 
pierwotnej Księdze I Prawa Jedności. (znane także jako Materiał Ra). 
Zdjęcia w tej galerii obejmują te, które nie zostały wydrukowane w 
pierwotnych książkach Prawa Jedności. 

Don i Ra omawiają fotografowanie kontaktu Ra w następujących 
fragmentach (zawartych w tomie 2 Kontakt z Ra: Nauczanie Prawa 
Jedności): 

88.10 P Y T A J Ą C Y  Nasz wydawca prosi o zdjęcia do książki, Prawo Jedności, 
która w tej chwili będzie drukowana. Czy mógłbyś skomentować 
celowość, korzyści lub szkody, magiczne lub inne, nas używających 
zdjęć tej konkretnej konfiguracji, instrumentu i przyborów w książce? 

R A  Jestem Ra. Praktyczna celowość takiego projektu jest całkowicie 
wynikiem waszego rozeznania. Są względy magiczne. 

Po pierwsze, jeśli robione są zdjęcia pracy, obraz wizualny musi być 
tym, co jest; oznacza to, że dobrze jest sfotografować tylko rzeczywistą 
pracę, żadnych pozorów ani zastępowania jakichkolwiek materiałów. 
Nie będzie żadnych zniekształceń, których ta grupa może uniknąć, nie 
bardziej niż byśmy życzyli sobie uniknąć zniekształceń w naszych 
słowach. 

Po drugie, niewskazane jest fotografowanie instrumentu lub 
jakiejkolwiek części pomieszczenia roboczego, gdy instrument jest w 
transie. Jest to kontakt wąskopasmowy i chcemy, aby energia 
elektryczna i elektromagnetyczna była stała, gdy ich obecność jest 
konieczna, a w przeciwnym razie żeby nie była obecna wcale. 

88.11 P Y T A J Ą C Y   Z tego co ty... Przepraszam. Śmiało. Jeśli chciałeś 
kontynuować, kontynuuj. Jeśli nie, zadam pytanie. 

R A  Jestem Ra. Po trzecie, chcieliśmy stwierdzić, że gdy instrument jest 
świadomy, że będzie wykonywane zdjęcie, to w trakcie całego robienia 
zdjęć, czy to przed, czy po pracy, instrument musi stale reagować na 
mowę, zapewniając w ten sposób, że żaden trans nie jest bliski. 

88.12 P Y T A J Ą C Y  Z tego, co mi powiedziałeś, zaplanowałem więc, co 
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następuje: Po zakończeniu sesji i przebudzeniu instrumentu, przed 
przesunięciem instrumentu, będziemy sprawiać by instrument stale 
mówił do nas, podczas gdy będę robił zdjęcia konfiguracji, w której 
znajduje się obecnie instrument. Oprócz tego zrobię kilka innych 
zdjęć instrumentu w innym pokoju i prawdopodobnie również siebie, 
tylko dla dodatkowych zdjęć nas o które prosi wydawca. Czy to 
optymalne, czy jedno z optymalnych wypełnień tego wymagania? 

R A  Jestem Ra.  

Tak. Prosimy, aby wszelkie fotografie mówiły prawdę, były datowane 
i świeciły tak wyraziście, aby nie było żadnego cienia, poza 
autentycznym wyrazem, który można ofiarować tym, którzy 
poszukują prawdy.  

Przychodzimy jako pokorni posłańcy Prawa Jedności, pragnąc 
zmniejszyć zniekształcenia. Prosimy was, którzy byliście naszymi 
przyjaciółmi, abyście pracowali z wszelkimi rozważaniami, takimi jak 
omówione powyżej, nie z myślą o szybkim usunięciu nieistotnego 
szczegółu, ale, jak w każdym przypadku, rozważyli taką możliwość, tak 
jak to adept musi, aby być sobą i oferować to, co jest w was i z wami, 
bez jakiegokolwiek udawania. 

  



454 KONTAKT Z RA: NAUCZANIE PRAWA JEDNOŚCI 

Powyżej: Przed sesją z Ra, Don wyrównuje przybory: Biblię otwartą na 
Ewangelii wg św. Jana, rozdział 1., kielich, kadzidło i białą świecę. 
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Powyżej: Przybory, które energetyzowały i odżywiały instrument 
umieszczone przy głowie Carli w każdej sesji z Ra. 

Powyżej: Spokojna, odważna, nieustraszona, pogodna: Carla czeka na 
nieznane. 

  



456 KONTAKT Z RA: NAUCZANIE PRAWA JEDNOŚCI 

Powyżej: Jim czule opiekuje się Carlą przed  
rozpoczęciem sesji z Ra. 

 

Powyżej: Jim czesze włosy Carli w „uporządkowaną konfigurację” tuż przed 
rozpoczęciem sesji z Ra. (69.0 i 75.33) 
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Powyżej: Carla patrzy na fotografa przed rozpoczęciem sesji z Ra. Krzesło 
Jima w tle. 

 

Powyżej: Carla z trzema mikrofonami podłączonymi do nagrywania sesji  
z Ra. Energia Carli miała niekorzystny wpływ na elektronikę przez co 

wymagane były trzy rejestratory. 
  



458 KONTAKT Z RA: NAUCZANIE PRAWA JEDNOŚCI 

Powyżej: Z notatnikiem pełnym pytań do Ra na kolanach, Don obserwuje  
Carlę śpiewającą „Amazing Grace”, żeby mieć pewność, że nie wpadnie   

w trans podczas robienia zdjęć. 

 

Powyżej: Jim zaczyna wizualizować światło poruszające się przez instrument. 
Będzieprzez cały czas podtrzymywać tę medytację skupioną uwagą podczas 

całej sesji, przerywając tylko po to, aby przewrócić kasety. 
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Powyżej: Don sprawdza swoje pytania, podczas gdy Carla leży cierpliwie z 
podłączonymi mikrofonami i zakrytymi oczami przed rozpoczęciem sesji z 

Ra. 

 

Powyżej: Don rozmasowuje bardzo obolałe i sztywne ramiona Carli po 
zakończeniusesji z Ra. Ra powiedział, że to zmęczenie jest odpowiednikiem 

„wielu, wielu godzin ciężkiej pracy fizycznej.” 
  



460 KONTAKT Z RA: NAUCZANIE PRAWA JEDNOŚCI 

Powyżej: Nieustraszona Carla L. Rueckert. Chociaż działaliśmy jako grupa, 
Carla sama stawiałaczoła ryzyku służenia jako instrument i wejścia w trans. Ra 

powiedział  również, że wzięła na siebie ten „ciężar” powitania. 

 



 GALERIA ZDJĘĆ 461 

 

Powyżej: Carla, jej blask przytłumiony przez znaczne zmęczenie, siedzi na  
podjeździe naszego domu z naszym ogrodem kwiatowym i oknami 

kuchennymi za nią. 

Powyżej: Don w biurze L/L w domu przy Watterson Trail. Joey  
Wackerbath siedzi na jego biurku, podczas gdy Chocolate Bar spoczywa na  

pierwszym planie. Gandalf i Fairchild są gdzie indziej. 
 



462 KONTAKT Z RA: NAUCZANIE PRAWA JEDNOŚCI 

 Powyżej: Jim w pracy w biurze z Chocolate Bar na pierwszym planie i 
Joey'em Wackerbathem w tle. 

 
Powyżej: Pokój narożny naszego domu przy Watterson Trail, który służył 

jako pokój dla sesji Ra. 
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 Powyżej: Carla, blisko wagi 84 funtów podczas czanelowania kontaktu z Ra, 
wręcza Jimowi bukiet nagietków, podczas gdy cieszą się popołudniem w 

małym sadzie za domem przy Watterson Trail. 

 
Powyżej: Carla tańczy pośród liści, podczas gdy Jim siedzi na werandzie 
naszego domu nad jeziorem Lanier, gdzie mieliśmy sesję nr 106, naszą 

ostatnią rozmowę z Ra. 

  



464 KONTAKT Z RA: NAUCZANIE PRAWA JEDNOŚCI 

Powyżej: Don na telefonie w biurze L/L w domu przy Watterson Trail, gdzie 
odbyło się 105 sesji. 
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Powyżej: Carla pozuje do zdjęcia, pokazujące jej niezachwianą determinację. 

  



466 KONTAKT Z RA: NAUCZANIE PRAWA JEDNOŚCI 

Powyżej: Jim siedzi w salonie domu przy Watterson Trail. 
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Powyżej: We trójkę pozujemy na podjeździe domu przy Watterson Trail w 
piękny letni dzień do jednego z zaledwie dwóch zdjęć, jakie kiedykolwiek 

zrobiono nam razem. 



 

RAPORT Z PONOWNEGO ODSŁUCHU 
Przedmowa od L/L Research 
Poniżej znajduje się „Raport z ponownego odsłuchu” Tobeya Wheelocka, 
napisany w marcu 2012 r., Wkrótce po zakończeniu „Projektu ponownego 
odsłuchu”, który zaowocował wersjami, które nazwał „Ponownie odsłuchana” 
i „Lekko edytowana”.  

Ponieważ tekst książki Kontakt z Ra pochodzi bezpośrednio z wersji „Lekko 
edytowanej”, zdecydowana większość zmian w wersji „Ponownie odsłuchanej” 
i „Lekko edytowanej” - o których Tobey donosi poniżej - została przeniesiona 
do tej książki. Jednakże wprowadzono dodatkowe udoskonalenia w tekście 
„Kontaktu z Ra”. Są one szczegółowo opisane w następującym „Uzupełnieniu 
do raportu z ponownego odsłuchu”. 

Wyrażamy serdeczną wdzięczność Tobeyowi za jego oddanie temu projektowi 
i umożliwienie nam ponownego wydrukowania jego podsumowania z jego 
podróży tutaj. 

Wprowadzenie 

„Projekt ponownego odsłuchania” rozpoczął się jesienią 2004 roku. 
Interesowało mnie zrozumienie, gdzie materiał Księgi V pasuje do sesji, z 
których został usunięty. Okazało się, że jedynym sposobem, aby dowiedzieć 
się, gdzie ten materiał pasował, było odsłuchanie kopii oryginalnych taśm. 
Kiedy zacząłem słuchać, zdałem sobie sprawę, że są tam informacje, które 
nigdy wcześniej nie były publikowane, i zdecydowałem, że warto uważnie 
słuchać każdej sesji, aby stworzyć nową, dokładniejszą wersję tego 
niesamowitego materiału. 

Sesje 1–98 odsłuchałem w taki sam sposób, jak Jim McCarty, pierwotny 
skryba: odtwarzając kasety na małym przenośnym magnetofonie. W 2006 
roku Gary Bean z L/L Research stworzył cyfrowe kopie oryginalnych taśm, 
a w 2007 i 2008 Terry Hsu uważnie odsłuchiwał plików mp3 z sesji 75–
106. Terry w końcu zdecydował, że skoro angielski nie jest jego językiem 
ojczystym, nie jest najlepszą osobą do tego zadania, ale jego zaraźliwy 
entuzjazm niósł mnie przez wiele chwil posuchy w moich próbach 
ponownego odsłuchania. 

W końcu zdałem sobie sprawę, że kopie cyfrowe były lepsze niż kopie 
kasetowe, których używałem, więc przerzuciłem się na nie w sesjach 99–
106. W 2010 roku zapytałem L/L, czy mogliby zorganizować 
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wolontariuszy w celu weryfikacji zapisów, które stworzyłem, a Gary 
zwerbował ochotnika do pracy. Wolontariusz rozpoczął od późniejszych 
sesji i powrócił do sesji 31. Ograniczenia czasowe uniemożliwiły mu 
kontynuację, ale mieliśmy szczęście, ponieważ inna wolontariuszka (która 
również chce pozostać anonimowa) przejęła pałeczkę, zweryfikowała sesje 
1–30, a następnie przeszła przez późniejsze sesje. 

Chciałem stworzyć tak dokładną transkrypcję, jak to tylko możliwe, ale nie 
chciałem stracić czytelności oryginalnych książek. Moje rozwiązanie 
polegało na stworzeniu trzech wersji, które nazywam „Oryginalną”, 
„Ponownie odsłuchaną” i „Lekko edytowaną”. „Ponownie odsłuchana” to 
wersja tekstowa, która jak najdokładniej reprezentuje to, co jest w dźwięku, 
zacięcia i resztę. „Lekko edytowana” to wersja z lekkimi edycjami w celu 
zachowania czytelności.  

Aktualizacja 2018: Lekko edytowana została później dopracowana przez 
Jima McCarty'ego, Gary'ego Beana i Austina Bridgesa w Kontakcie z Ra. 
Domyślną wersją na Lawofone.info jest teraz Kontakt z Ra. Aby uzyskać 
więcej informacji o różnych wersjach i sposobie identyfikacji różnic między 
nimi, zobacz: http://www.lawofone.info/versions.php 

Najważniejsze zmiany 

Przywrócono porzucone fragmenty tekstu 
Jednym z najciekawszych odkryć było to, że fragmenty wielu odpowiedzi 
zostały pominięte w publikacji, wiele prawdopodobnie z powodu błędów 
w składzie. W niektórych przypadkach wyjaśniali zagadkowe odpowiedzi 
Ra. Oto lista: 

Pełna lista przywróconych fragmentów: 
• ... Jesteście częścią myśli. Tańczycie w sali balowej, w której nie ma 

materiału. Jesteście tańczącymi myślami. - 1.0 
• ... My też mamy swoje miejsce. Nie należymy do Miłości czy 

Światła. - 1.1 
• ... Inaczej jest w przypadku wielu istot Konfederacji. Stwierdziliśmy, 

że nie było to skuteczne. - 1.1 
• ... Niektóre z tych lądowań są waszych ludzi... - 7.12 
• ... Inne obserwacje wynikają z nieumyślnej wizualizacji przez 

mechanizmy optyczne broni waszych ludzi z waszego własnego 
rządu. - 12.9 

http://www.lawofone.info/versions.php
http://www.lawofone.info/show-diff.php?s=1&dv=o-e#top
http://www.lawofone.info/show-diff.php?s=1&dv=o-e#1
http://www.lawofone.info/show-diff.php?s=1&dv=o-e#1
http://www.lawofone.info/show-diff.php?s=7&dv=o-e#12
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• ...  przedwczesnego procesu starzenia. Staraliśmy się pomóc w 
nadaniu kompleksom umysłu/ciała/ducha trzeciej gęstości... - 14.10 

• ... zawsze uznając warunek medytacji, kontemplacji... - 15.14 
• ... Wolna wola waszej przyszłości nie pozwala na to. Porozmawiamy 

o jednej kwestii. Istnieje dość duży procent, około trzydziestu pięciu 
procent inteligentnych planet, które nie mieszczą się w tych 
percentylach. Te tajemnice mają szóstą i siódmą gęstość i nie są 
dostępne do omówienia. - 16.27 

• ... Błędy, które wystąpiły, wynikały ze sporadycznych zmian 
kompleksu wibracyjnego tego instrumentu w wyniku spożycia 
substancji chemicznej. - 18.1 

• Idźcie więc, radujcie się mocą i pokojem Jednego Stwórcy. - 20.45 
• ... w tym, co nazwalibyście późniejszym okresem waszego pomiaru 

czasu. - 27.1 
• Czy to spełnia wymagania Twojego zapytania? - 29.32 
• ... Transfer energii zielonego promienia zachodzi z powodu 

szybkości wibracji... - 31.5 
• ... na promieniowanie do innej... - 32.1 
• ... służbę. Znajdziesz nieskończoną liczbę sprzecznych próśb 

o... - 67.11 
• ... Wiele odpowiedzi, których szukasz, znajduje się w tym 

zdaniu. - 74.8 
• ... Ma to na celu udoskonalenie jednej pierwotnej myśli. - 82.10 
• ... strata dla świadomego umysłu... - 86.18 
• ... lotu oraz wiadomości i ruchu, a w niektórych przypadkach 

ochrony. Złożone skrzydło na tym obrazie ma sugerować... - 91.24 
• ... wibracjach. Sugerujemy, abyś poprosił wtedy tę żywą istotę, aby 

była teraz przyjazna i absorbująca... - 95.4 

Nowe pytania i odpowiedzi 
Pojawiło się również wiele pytań i odpowiedzi, które nigdy wcześniej nie 
zostały opublikowane, nawet w Księdze V. Najciekawsze z nich: korzyści 
płynące ze służby innym w utrzymaniu młodzieńczego wyglądu (15.6), 
pomoc konfederacji w zbiorach 2D do 3D (19.7), życie seksualne kota 
Gandalfa (30.13), nie można opublikować odpowiedzi na niezadane 
pytania (42.1) oraz efekty piramidy zbudowanej z prętów (58.16). 
Ponadto, do odpowiedzi z sesji 12 (12.31) dodano kilka nowych akapitów 
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dotyczących uzdrawiania i równowagi centrum energetycznego Carli. 

Pełna lista nowych pytań i odpowiedzi: 
• (niesłyszalne) - 1.5 
• (Orion/nasze własne UFO) - 7.13 
• Niezupełnie nowe, ale kilka nowych akapitów o Carli w pytaniu o 

wędrowcach leczących samych siebie - 12.31 
• (gość na wieczornej sesji) - 13.27 
• (młodzieńczy wygląd) - 15.6 
• (Kontakty Oriona) - 16.13–14; (okaleczenia bydła) - 16.43–46; 

(Techniki Oriona) - 16.58 
• (Pomoc Konfederacji przy zbiorach 2D/3D) - 19.7 
• (Maldek) - 21.5–7; (historia kontaktów Oriona) - 21.21–23; 

(Lemuria) - 21.24–27 
• (Tylko „Dziękuję”) - 23.18 
• (W większości przypadków prośby o kaszel) - 24.2–24.3 , 24.5, 

24.7, 24.15, 24.21, 24.22 
• (prośby o kaszel) - 26.9, 26.14, 26.29, 26.35, 26.37, 26.39 
• (Prośby o kaszel) - 28.12, 28.17 
• (wymarcie dinozaurów) - 30.8; (duchowa strona życia seksualnego 

kota Gandalfa) - 30.13 
• (stan instrumentu) - 31.1 
• (czy przeprowadzka wpłynie na kontakt z Ra?) - 41.3 
• (różnica między pytaniami zadanymi w myślach a pytaniami 

ustnymi; pytanie o równowagę) - 42.1–2; (okaleczenia 
bydła) - 42.21 

• (stan instrumentu) - 46.1; 46.6 (czy zakończyć sesję) - 46.6 
• (co by zrobił Ra, gdyby wcielił się teraz) - 48.4 
• (druciane nakrycia głowy w kształcie piramidy) - 50.10 
• (stan instrumentu) - 54.1; 54.20 (programowanie 

katalizatora) - 54.20 
• (piramida prętowa vs. pełnoboczna) - 58.16 
• (stan instrumentu) - 60.1 
• (liczba wędrowców) - 64.3 
• (stan instrumentu) - 69.1–2; (Esmerelda Sweetwater) - 69.20–21 

http://www.lawofone.info/show-diff.php?s=24&dv=o-e#1
http://www.lawofone.info/show-diff.php?s=24&dv=o-e#5
http://www.lawofone.info/show-diff.php?s=24&dv=o-e#8
http://www.lawofone.info/show-diff.php?s=24&dv=o-e#16
http://www.lawofone.info/show-diff.php?s=24&dv=o-e#23
http://www.lawofone.info/show-diff.php?s=24&dv=o-e#22
http://www.lawofone.info/show-diff.php?s=26&dv=o-e#9
http://www.lawofone.info/show-diff.php?s=26&dv=o-e#15
http://www.lawofone.info/show-diff.php?s=26&dv=o-e#30
http://www.lawofone.info/show-diff.php?s=26&dv=o-e#36
http://www.lawofone.info/show-diff.php?s=26&dv=o-e#40
http://www.lawofone.info/show-diff.php?s=26&dv=o-e#39
http://www.lawofone.info/show-diff.php?s=28&dv=o-e#13
http://www.lawofone.info/show-diff.php?s=28&dv=o-e#18
http://www.lawofone.info/show-diff.php?s=46&dv=o-e#7
http://www.lawofone.info/show-diff.php?s=54&dv=o-e#21
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• (transfer energii seksualnej) - 72.16 
• (korekta o cudach naruszających wolną wolę) - 73.15 
• (ewolucja galaktyczna) - 78.14 
• (transfer energii seksualnej) - 79.3 
• (Dziękuję) - 79.44 
• (analogia latania w symulatorze do życia przed zasłoną) - 83.8 
• (Wyjaśnienie) - 94.17 
• (Kontakt Billy Meiera) - 100.4–5 

Mniej znaczące zmiany 

Było wiele poprawek w odpowiedziach Ra i wiele, wiele zmian w pytaniach 
Dona. Poniżej przedstawiono kilka przykładów (najpierw wersja 
„Oryginalna”).  

Lawofone.info posiada funkcję przeglądania zmian pomiędzy tekstami 
obok siebie w celu dokładniejszego i bardziej szczegółowego przeglądu. 

• Piramidy, które pomyśleliśmy/zbudowaliśmy, były skonstruowanymi 
formami myślowymi stworzonymi przez nasz kompleks pamięci 
społecznej. 
 Piramidy, które pomyśleliśmy/ zbudowaliśmy, zostały 
skonstruowane z form myślowych stworzonych przez nasz kompleks 
pamięci społecznej. - 3.11 

• ... wnosząc w ten sposób całkowicie utajoną formę wielu 
umiejętności i zrozumienia...  
... wnosząc w ten sposób czasami całkowicie utajoną formę wielu 
umiejętności i zrozumienia... - 4.9 

• Ćwiczenie polega na świadomym zobaczeniu tej miłości w 
świadomości i zniekształceniach rozumienia. 
Ćwiczenie polega na świadomym poszukiwaniu tej miłości w 
świadomości i zniekształceniach rozumienia. - 10.14 

• w celu podsumowania uczenia się/nauczania, które uważa się za 
mniej niż idealne. 
w celu podsumowania uczenia się/nauczania, które uważa się za 
mniej niż idealnie zrównoważone. - 52.9 

• Po pierwsze, ćwiczenie, o którym mówiliśmy, które nazywa się 
ćwiczeniem ognia: jest to poprzez fizyczny transfer energii, a nie to, 
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co jest głęboko zaangażowane w kombinacje kompleksu ciała. 
Po pierwsze, ćwiczenie, o którym mówiliśmy, które nazywa się 
ćwiczeniem ognia: to  nie jest, pomimo iż jest fizycznym transferem 
energii, tym co jest głęboko zaangażowane w kombinacje kompleksu 
ciała. - 73.22 

• ... przeznaczone do zbadania jako indywidualne kompleksy 
koncepcji jako Matryca, Wzmacniacz itd., w postrzeganiu połączeń 
umysłu/ciała/ducha oraz w parach z...  
... przeznaczone do zbadania jako indywidualne kompleksy 
koncepcji; jako Matryca, Wzmacniacz, itp. w postrzeganiu połączeń 
umysłu/ciała/ducha; oraz w parach z... - 89.19 

• ... to znaczy nadać wartość śmiertelnemu działaniu i umrzeć, lub 
nadać wartość świadomości stworzenia Jednego Stwórcy, a tym 
samym żyć. 
... to znaczy nadać wartość śmiertelnemu działaniu i umrzeć, lub 
nadać wartość świadomości stworzenia i Jednego Stwórcy, a tym 
samym żyć. - 103.4 

Nieredagowanie pytań czasami sprawiało, że odpowiedzi Ra były 
jaśniejsze. Przykład: 
• Pytający: Domyślamy się, że korona trzech gwiazd oznaczałaby 

równowagę umysłu, ciała i ducha. Czy to w jakikolwiek sposób jest 
poprawne? 
Pytający: Domyślamy się, że korona trzech gwiazd wskazuje na 
mistrzostwo i równowagę umysłu, ciała i ducha. Czy to w 
jakikolwiek sposób jest poprawne? 
Ra: Jestem Ra. To urządzenie ma astrologiczne pochodzenie, a jego 
interpretacja jest nieco myląca. - 100.10 

Czasami odpowiedzi stawały się mniej jasne, na przykład: 
• Kompleks umysłu/ciała/ducha znany jako Adolf 

Kompleks umysłu/ciała/ducha znany Adolf - 11.7 
• Jeśli jest to jakiś kontemplacyjny ogólny sen na jawie...  

Jeśli jest to kontemplacyjny ogólny sen na jawie... - 16.54 

Możliwe nieścisłości 

Jest kilka odpowiedzi, w których Ra mógł źle się wyrazić. Trudno być 
pewnym, ponieważ Don nie podjął się ich wyjaśnić; jednakże zostały one 
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zmienione w pierwotnie wydanych książkach. Początkowo opublikowane 
wersje wyświetlane jako pierwsze; rzeczywiste transkrypcje jako drugie. 

• Nie ma negatywnych istot, które osiągnęłyby manifestację 
Nadduszy...  
Nie ma istot, które osiągnęłyby manifestację Nadduszy... - 36.12 

• ... powszechne dla całkiem sporej liczby istot, które tracąc pragnienie 
doświadczeń seksualnych pomarańczowego i żółtego promienia...  
... powszechne dla całkiem sporej liczby istot, które tracąc pragnienie 
doświadczeń seksualnych pomarańczowego i zielonego 
promienia... - 48.2 

• Możesz patrzeć na powietrze i ogień jako to, co jest chaosem, jako 
dosłownie oświetlające i kształtujące bezkształt 
Możesz patrzeć na powietrze i wodę jako to, co jest chaosem, jako 
dosłownie oświetlające i kształtujące bezkształt - 78.29 

Zredagowane i nieredagowane odpowiedzi 

Zredagowane odpowiedzi 
W większości przypadków wersja „Lekko Edytowana”, która jest domyślną 
wersją na Lawofone.info, wykorzystuje odpowiedzi z „Wersji z Odsłuchu”. 
Wyjątki obejmują powyższe możliwe zniekształcenia i inne drobne 
poprawki: 

• ... *Informacje gramatyczne, które dotyczą tylko języka angielskiego 
w tej sekcji, oryginał nie został przetłumaczony.* - 2.2 

• Rada ta znajduje się w oktawie, czyli ósmym wymiarze planety 
Saturn... - 6.8 

• Kompleks umysłu/ciała/ducha znany [jako] Adolf... - 11.7 
• ... pamięć... staje się wtedy znana kompleksowi 

społecznemu... - 11.17 
• Równoważące się struktury piramidalne mogły [być] i były używane 

do indywidualnej inicjacji. - 14.10 
• pusta taśma LSD - 18.3 
• doświadczyła/doświadcza/doświadcza 

doświadczyła/doświadcza/będzie doświadczać - 19.1 
• ... wrażenie, jakie wywarli na tych, którzy ich wzywali, było takie, że 

istoty te były grupą elitarną... - 27.17  
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• ... wynika to nie tylko z funkcji przekazywania energii, ale także z 
różnych usług wykonywanych... - 30.10 

• Nie ma [negatywnych] istot, które osiągnęły manifestację 
nadduszy... - 36.12 

• Jeśli ci, którzy pragnęli zostać uzdrowicielami [byli] skrystalizowani 
i... - 57.17 

• Inicjacja Komnaty Królowej ma związek z porzuceniem 
siebie... - 57.24 

• ... te najświętsze rzeczy... [zostały] umieszczone. - 60.17 
• *Informacje gramatyczne, które dotyczą tylko języka angielskiego w 

tej sekcji, oryginał nie został przetłumaczony.* - 78.19 
• Jednak w przypadku tego mistyka lub proroka [który] pragnie 

służyć, taka służba zwiększy biegunowość istoty. - 86.12 
• Utrata świadomego umysłu - 86.18 
• dokładniej spolaryzowany negatywne  umysły/ciała/duchy* - 89.44 
• umysły/ciała/duchy*  poddane Jego opiece - 90.23 
• Z– Z powodu Z powodu pierwszego nieporozumienia - 92.17 
• ... ta istota<t2 />... [wykonała] znaczną pracę... i rzeczywiście 

[rozwinęła] dojrzałość i racjonalność. - 94.9 
• Każdy obrazów... [ma] rosnącą intensywność... –95.27 

Odpowiedzi, które można edytować, ale obecnie nie są 
Odpowiedzi te zostały zredagowane w pięciu pierwotnych księgach 
opublikowanych przez L/L Research. Jednakże są one pokazane w „Lekko 
Edytowanych” i „Ponownie Odsłuchanych” wersjach, tak jak zostały 
nagrane w dźwiękowo: 

• ... w takim przypadku zrobiłeś dla siebie/nich niewiele lub nic 
dobrego. - 1.10 

• Proszę sprawdzić swoje oko, aby dokonać drobnej korekty. - 3.4 
• Jedną z rzeczy, która może być interesująca, jest to, że uzdrowiciel 

proszący o naukę musi wziąć zniekształcenie rozumiane jako 
odpowiedzialność za tę prośbę/otrzymanie, a tym samym 
uzdrowienie. - 4.20 

• To jest zaszczyt/obowiązek... - 4.20 
• Ta istota ma empiryczną historię uzdrawiania - 29.33 
• ... gdy przechodzi przez pozycję Komnaty Królowej... - 56.7 
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• przesuwa się coraz bardziej zdecydowanie w stronę zielonego 
promienia. - 85.16 

Zmiany redakcyjne 

*Informacje gramatyczne, które dotyczą tylko języka angielskiego w tej 
sekcji, oryginał nie został przetłumaczony.* 

Paragraphing changes 
• 47.15 
• 52.2 
• 55.18 
• 63.9 
• 65.23 

Spelling changes 
• affect(ed)/effect(ed) (3.1, 6.1, 96.2, 96.3, 97.10) 
• lightening/lightning (17.27) 
• principles/principals (39.9) 
• dynaflagallate/dinoflagellate (41.10, 41.11, 41.13) 
• effect/affect (48.2, 49.8) 
• naval/navel (57.10, 57.11) 
• its self/itself (60.3, 72.15, 74.11, 77.6) 
• in so far/insofar (72.8, 106.23) 
• your self/yourself (74.11, 85.4) 
• one’s self/oneself (90.9) 
• accouterments/accoutrements (94.30) 
• waved/waived (96.13) 
• Added accents to words that Ra pronounced with two syllables: 

wingèd (91.24, 93.10, 97.5, 97.7), blessèd (106.7), markèd (67.21, 
106.12). 

• Added accents to séance, naïveté, naïve. 

Hyphenation changes 
• being-ness → beingness 
• rock-ness → rockness 
• third density entity → third-density entity 

http://www.lawofone.info/show-diff.php?s=3&dv=o-e#1
http://www.lawofone.info/show-diff.php?s=6&dv=o-e#1
http://www.lawofone.info/show-diff.php?s=96&dv=o-e#top
http://www.lawofone.info/show-diff.php?s=96&dv=o-e#3
http://www.lawofone.info/show-diff.php?s=97&dv=o-e#10
http://www.lawofone.info/show-diff.php?s=17&dv=o-e#27
http://www.lawofone.info/show-diff.php?s=39&dv=o-e#9
http://www.lawofone.info/show-diff.php?s=41&dv=o-e#10
http://www.lawofone.info/show-diff.php?s=41&dv=o-e#11
http://www.lawofone.info/show-diff.php?s=41&dv=o-e#13
http://www.lawofone.info/show-diff.php?s=48&dv=o-e#2
http://www.lawofone.info/show-diff.php?s=49&dv=o-e#8
http://www.lawofone.info/show-diff.php?s=57&dv=o-e#10
http://www.lawofone.info/show-diff.php?s=57&dv=o-e#11
http://www.lawofone.info/show-diff.php?s=60&dv=o-e#3
http://www.lawofone.info/show-diff.php?s=72&dv=o-e#15
http://www.lawofone.info/show-diff.php?s=74&dv=o-e#11
http://www.lawofone.info/show-diff.php?s=77&dv=o-e#6
http://www.lawofone.info/show-diff.php?s=72&dv=o-e#8
http://www.lawofone.info/show-diff.php?s=106&dv=o-e#end
http://www.lawofone.info/show-diff.php?s=74&dv=o-e#11
http://www.lawofone.info/show-diff.php?s=85&dv=o-e#4
http://www.lawofone.info/show-diff.php?s=90&dv=o-e#9
http://www.lawofone.info/show-diff.php?s=94&dv=o-e#30
http://www.lawofone.info/show-diff.php?s=96&dv=o-e#13
http://www.lawofone.info/show-diff.php?s=91&dv=o-e#24
http://www.lawofone.info/show-diff.php?s=93&dv=o-e#10
http://www.lawofone.info/show-diff.php?s=97&dv=o-e#5
http://www.lawofone.info/show-diff.php?s=97&dv=o-e#7
http://www.lawofone.info/show-diff.php?s=106&dv=o-e#7
http://www.lawofone.info/show-diff.php?s=67&dv=o-e#21
http://www.lawofone.info/show-diff.php?s=106&dv=o-e#12
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• in third-density → in third density 
• green ray transfer → green-ray transfer 
• the green-ray is → the green ray is 
• the path of service-to-others → the path of service to others 
• the service to others path → the service-to-others path 
• the path of service-to-self → the path of service to self 
• the service to self path → the service-to-self path 
• true color green → true-color green 
• requestion → re-question 
• over-ride → override 

Capitalization changes 
• Secrets Of The Great Pyramid → Secrets of the Great 

Pyramid - 51.6 
• THE LAW OF ONE → The Law of One - 53.24 
• The Life Force Of The Great Pyramid → The Life Force in the 

Great Pyramid - 55.14 

Uwagi 

• Sesja 26.  W Księdze I sesja 26 zawierała szereg pytań, które 
faktycznie pochodziły z sesji 53. Te pytania zostały usunięte z wersji 
sesji 26. pokazanych na Lawofone.info [oraz w Kontakt z Ra]. 
Ponadto pytanie dotyczące transferu energii seksualnej, które zostało 
faktycznie zadane podczas tej sesji, 26.38, zostało opublikowane 
dopiero w Księdze II (pierwotnie opublikowanej jako 31.1). 

• Sesja 50.  W Księdze II sesja 50. została opublikowana nieco poza 
kolejnością. (Analogia do pokera nie była tak naprawdę pod koniec 
sesji). Jest pokazana w kolejności, w jakiej została nagrana w wersjach 
Edytowanej i Ponownie Odsłuchanej [oraz w Kontakt z Ra]. 

• Sesja 75. również została pierwotnie opublikowana poza kolejnością 
i również została przywrócona. 

• Były cztery sesje, podczas których Don poprosił Ra, aby spowodował 
kaszel ciała Carli: 24, 26, 28, 97 (97. była już oznaczona jako taka). 

• W oryginalnych książkach nazwiska osób były wyświetlane jako 
„(nazwisko)”. W większości nadal pomijamy nazwiska, z wyjątkiem 
przypadków, gdy wymienione osoby wyraziły zgodę lub od tego 

http://www.lawofone.info/show-diff.php?s=26&dv=llr-o
http://www.lawofone.info/show-diff.php?s=26&dv=o-e#38
http://www.lawofone.info/show-diff.php?s=31&dv=o-e#1
http://www.lawofone.info/show-diff.php?s=50&dv=o-e
http://www.lawofone.info/show-diff.php?s=75&dv=o-e
http://www.lawofone.info/show-diff.php?s=24&dv=o-e
http://www.lawofone.info/show-diff.php?s=26&dv=o-e
http://www.lawofone.info/show-diff.php?s=28&dv=o-e
http://www.lawofone.info/show-diff.php?s=97&dv=o-e
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czasu zmarły. Jim i Carla dali pozwolenie na używanie ich nazwisk i 
Dona, gdziekolwiek się pojawili, a także dołączyliśmy nazwiska 
dwóch dobrze znanych kontaktowców UFO, o które pytano Ra: 
Betty Andreasson i Billy Meier. 

• Korekty. Kiedy Ra lub Don zauważyli, że podano nieprawidłowe 
informacje, poprawiali te informacje. W oryginalnie wydanych 
książkach zredagowano nieprawidłowe pytania lub odpowiedzi. W 
wersjach „Edytowanej” i „Ponownie odsłuchanej” nieprawidłowe 
informacje są pokazywane w formie, w jakiej zostały zapisane, ale 
poprawne informacje są podane poniżej. 

Obserwacje 

Ten projekt pogłębił i wzbogacił już i tak głęboki szacunek, jakim darzyłem 
zaangażowane osoby i tych od Ra. Zdawałem sobie wcześniej sprawę, że 
Don, Carla i Jim dokonali znacznych poświęceń, aby zapewnić sobie 
możliwość czanelingu Ra. Słuchanie sesji uświadomiło mi, że wyrzeczenia 
te trwają, a zaangażowanie ze wszystkich stron jest dość jednoznaczne. 
Zwiększyło to mój szacunek dla wszystkich zaangażowanych: 

• do Carli, ponieważ żniwo jakie ta praca zebrała było dość widoczne 
w dźwięku jej głosu, kiedy wracała do swojego ciała po każdej sesji 
oraz z powodu jej niesamowitej dokładności jako kanału podczas 
pierwszej sesji, kiedy nie była w transie, ale czyta się to prawie tak 
samo jak inne sesje, kiedy była; 

• do Dona ze względu na jego zdolność do śledzenia długich i 
monotonnych odpowiedzi Ra oraz kontynuowanie przez zadawanie 
inteligentnych i ukierunkowanych pytań, a także z powodu miłości i 
troski o Carlę oraz szacunku i przyjaźni dla Jima, które okazywał 
podczas sesji; 

• do Jima za cichą moc, którą zademonstrował w czasach, gdy trzeba 
było ponownie przejść Krąg Jednego i przerzucać taśmy (naprawdę!) 
oraz za dokładność jego oryginalnych transkrypcji; 

• do Ra - ich wierność w odpowiadaniu, jak najdokładniej i jak 
najpełniej na to, o co ich pytano, choć wynikało to z tonu głosu, 
którym czasem się posługiwali (np. w odpowiedziach na pytania o 
archetypowy umysł), że faktycznie mieli istotne preferencje co do 
rodzaju informacji, które chcieli udostępniać. 

Niektóre z najbardziej przejmujących momentów sesji miały miejsce pod 

http://www.lawofone.info/results.php?s=53#3
http://www.lawofone.info/results.php?s=100#4
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koniec każdej sesji. Po tym, jak Ra wydał ostatnie oświadczenie, Don 
wzywał Carlę z powrotem do jej ciała, cicho i uporczywie wypowiadając dla 
niej swój przydomek „Alrac” (Carla wstecz). „Alrac... Alrac... Alrac... 
„Czasami zabierało to trochę czasu zanim Carla odpowiedziała. „Tak?” 
mówiła, a potem Don pytał: „Jak się czujesz?” Często dźwięk kończył się w 
tym momencie, ale czasami można było usłyszeć odpowiedź Carli: „OK” 
lub „Zmęczona” albo „Mmm”. Często jej głos brzmiał na niesamowicie 
zmęczony. 

Zawsze się zastanawiałem, jak Don mógł mówić bez falstartów. W 
rzeczywistości robił falstart, ale niezbyt często. Czasami Ra wychwycił 
fragmenty jego pytań, które później zostały usunięte. Przykład: 88.17 
(„kondensowanie archetypów”). Don był niesamowicie dobry określeniu, 
kiedy Ra skończył z odpowiedzią, ale czasami zaczynali mówić w tym 
samym czasie. Innym razem Ra cierpliwie czekał, aż Don zdał sobie sprawę, 
że złożył tylko oświadczenie, nie zadał pytania i dodał „Czy to prawda?” lub 
coś podobnego do jego wypowiedzi. Kilka razy można usłyszeć chichot lub 
reakcję Dona, na przykład po tym, jak Ra odpowiedział na skomplikowane 
pytanie jednym słowem („Nie”) (65.18) 

Ogólnie rzecz biorąc, było bardzo mało hałasu w tle, a niesamowity wyjątek 
to sesja 45, podczas której kierowcy ciężarówek z wodą próbowali dokonać 
dostawy. Inne wyjątki: telefon dzwoni w sesji 1.; Jim rozładowuje zakupy 
na pierwszej sesji, od czasu do czasu kot mruczy i miauczy. 

Ra  mówił  d o ś ć  w o l n o i przeważnie monotonnym głosem z wyjątkiem 
sytuacji, gdy grupa omawiała archetypy - wtedy entuzjazm Ra się przebił. 
W pierwszej sesji, jak wspomniano powyżej, Carla nie była w transie, a jej 
intonacje brzmią tak, jakbyśmy oczekiwali po „normalnie” mówionej 
rozmowie żeby brzmiała. Niektóre inne sesje są szczególnie monotonne; 
wydaje się, że ma to związek z tym, jak głęboko pogrążona była w transie 
Carla. Pierwsza sesja to jedyny moment, w którym słyszysz początkowe „I 
am Ra”, ponieważ we wszystkich innych sesjach Don i Jim czekali, aż Ra 
zacznie mówić, zanim zaczęli nagrywać. 

Po pierwszej sesji L/L nagrywali każdą sesję na trzech kasetach, które 
ustawiali naprzemiennie, aby nie stracić żadnych informacji. Sesje 1–17 są 
dość słabe, zwłaszcza pytania, ale jakość pozostałych nagrań jest 
stosunkowo dobra. W każdej sesji, po około 45 minutach, słychać odgłos 
zatrzymywania się kasety, jej przewracania i restartowania.  

Podsumowując, myślę, że było warto. Pierwotnym celem było ponowne 

http://www.lawofone.info/show-diff.php?s=88&dv=o-e#17
http://www.lawofone.info/results.php?s=65&v=r#18
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włączenie materiału z Księgi V do każdej sesji i myślę, że czytanie sesji z 
przywróconym materiałem z Księgi V rzeczywiście wzbogaca 
doświadczenie. Pod wieloma względami materiał z Księgi V jest sercem 
kontaktu z Ra i miło jest móc go czytać w kontekście. Ponadto nowy 
materiał, nigdzie wcześniej nie publikowany, jest interesujący do 
przeczytania, a w niektórych przypadkach dość wartościowy. Wreszcie 
model oddanej służby, którego przykładem są sesje Carli, Dona, Jima i Ra, 
był dla mnie osobiście inspiracją. 
Podziękowania 

Wielkie podziękowania dla Dona Elkinsa za jego trwające całe życie dążenie 
do nauki, zrozumienia i kontynuowanie jego nauki wszędzie tam, gdzie go 
to zaprowadziło. Kontakt z Ra był kulminacją życia w poszukiwaniu. 
Podziękowania dla Carli Rueckert, nieustraszonemu kanałowi 
informacyjnemu, która położyła na szali swoje życie i wolność duszy, aby 
przekazać te informacje przez zasłonę oraz Jimowi McCarty'emu, silnikowi, 
który sprawił, że to wszystko działało. I podziękowania dla Ra za ich 
światło, precyzję i moc słów oraz wiarę, że my, ludzie, jesteśmy warci 
inwestycji. 

Wielkie uznanie również dla Gary'ego Beana, [w tamtym czasie] 
administratora w L/L Research, który dostarczył pierwszą partię kaset 
umożliwiających rozpoczęcie tego projektu i który odpowiadał na każdą 
moją prośbę z humorem i wdziękiem; Terry'emu Hsu z Tajpej na 
Tajwanie, który zapewniał niesłabnącą zachętę (i okazjonalne 
przypomnienia w odpowiednim czasie), które bardzo pomogły mi odnowić 
i utrzymać moje zaangażowanie w ten projekt; wspomnianemu wyżej 
bezimiennemu wolontariuszowi, który wiernie i wytrwale odsłuchał sesje 
31–106, wychwytując wiele rozbieżności między moimi transkrypcjami a 
faktycznymi nagraniami; oraz drugiemu ochotnikowi, który przejął 
ponowny odsłuch z wielkim zapałem i pilnością. Nie mógłbym ukończyć 
tego projektu bez żadnego z nich. 

Na koniec, wielkie dzięki mojej ukochanej żonie Jennifer i dzieciom 
Elijahowi i Elise, którzy z dobrym humorem, a czasem nawet z 
zainteresowaniem, słuchali o wiele więcej cytatów Ra niż jakakolwiek żona 
lub dzieci powinny kiedykolwiek słyszeć. 

Tobey Wheelock 
Marzec 2012 



 

DODATEK DO „RAPORTU Z 
PONOWNEGO ODSŁUCHU” 

Wersja „Lekko Edytowana” opisana przez Tobeya została dodatkowo 
dopracowana w celu publikacji w tej książce. Chociaż te dwie wersje nie 
różnią się drastycznie, wprowadzono zmiany i dodatki, na które warto 
zwrócić uwagę. 

Transkrypcja rozmowy 
Podczas tworzenia wersji „Lekko Edytowanej” uwzględniono równowagę 
między dokładnością a czytelnością w przedstawianiu tej kosmicznej 
rozmowy i dopracowano ją w wersji wydrukowanej w tej książce. W 
dążeniu do równowagi stosowano pewne standardy i metody: 

• Każdy, kto dokonał transkrypcji słowa mówionego, będzie wiedział, 
że ludzie nie mówią z idealną gramatyką. Podczas edycji zachowano 
wiele niedoskonałości, aby zachować konwersacyjny charakter tego 
zapisu. W większości błędy korygowano tylko wtedy, gdy ich 
zachowanie powodowałoby zamieszanie lub nieporozumienia. W ten 
sposób zarówno Don, jak i Ra popełniają błędy gramatyczne. 
W przypadkach, w których wprowadzono zmiany lub wyjaśnienia do 
wypowiedzi Dona, były one po prostu edytowane w transkrypcji bez 
znaków identyfikacyjnych. (Dołożono wszelkich starań, aby 
zachować zamierzone znaczenie każdej myśli). Ilekroć wprowadzono 
zmiany lub wyjaśnienia w wypowiedzi Ra, skrupulatnie używano 
nawiasów lub przypisów, aby wskazać każdy taki przypadek. 

• Jak zauważył Tobey, Don miał wiele falstartów i 
pofragmentowanych myśli, gdy poruszał się po trudnych 
koncepcjach wprowadzanych przez Ra podczas formułowania 
złożonych pytań. Wiele z nich zostało zachowanych, używając 
myślnika i spacji (-), aby wskazać nagłą zmianę w myśleniu Dona i 
punktach zawieszenia (...), aby wskazać na pauzę lub zakończenie. 

Interpunkcja 
Być może najbardziej intensywne i znaczące udoskonalenie dotyczyło 
interpunkcji. Interpunkcja transkrybowanego słowa jest z natury trudnym 
zadaniem, które było utrudnione przez sposób, w jaki Ra przemawiał przez 
Carlę. Mechanicznie manipulując strunami głosowymi na odległość, 
mówili powoli w ustalonym rytmie z niewielką fleksją. To sprawiło, że 
zapisywanie tego zapisu było czasem twórczym i interpretacyjnym 
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przedsięwzięciem. Niektóre uwagi dotyczące interpunkcji obejmują: 

• Dodatkowe podziały akapitów i różne znaki interpunkcyjne 
wskazujące na pauzę zostały dodane (lub usunięte), aby pomóc 
wyjaśnić lub pogłębić zamierzone znaczenie wypowiedzi.  

• Oprócz już używanych przecinków i średników wprowadzono 
myślniki (-), aby pomóc w rozbiciu i dodaniu jasności zdań Ra 
zawierających wiele klauzul. 

• Miejmy nadzieję, że ogólne udoskonalenie umieszczania znaków 
interpunkcyjnych, takich jak przecinki, pomogło w poprawieniu 
czytelności tekstu. Czasami surowe zasady interpunkcji zostały 
nagięte, aby ułatwić tę czytelność. 

• W prawie wszystkich przypadkach zmiany interpunkcji nie 
spowodowały zmiany znaczenia. Były jednak przypadki, w których 
głębsza lektura odpowiedzi Ra wymagała zmiany interpunkcji, aby 
odzwierciedlić to, co uważaliśmy za rzeczywiste zamierzone znaczenie 
Ra. Oto jeden z przykładów: 

57.17, Lekko Edytowana - Ra: Gdyby ci, którzy pragnęli zostać 
uzdrowicielami [byli] skrystalizowanej natury i wszyscy byli 
suplikantami, tymi, którzy chcą mniej zniekształceń, piramida 
byłaby, jak zawsze, starannie opracowanym zestawem 
parametrów do rozprowadzania światła i jego energii, aby 
wspomagać uzdrawiający katalizator. 
57.17, Kontakt z Ra - Ra: Gdyby ci, którzy pragnęli zostać 
uzdrowicielami [byli] skrystalizowanej natury, a wszyscy 
suplikanci byli, tymi, którzy chcą mniej zniekształceń, piramida 
byłaby, jak zawsze, starannie opracowanym zestawem 
parametrów do rozprowadzania światła i jego energii, aby 
wspomagać uzdrawiający katalizator. 

W pierwszej wersji interpunkcji nie można odróżnić uzdrowiciela od 
suplikanta. Wskazuje, że aby piramida działała zgodnie z jej 
przeznaczeniem, uzdrowiciele muszą mieć „skrystalizowaną naturę” i 
działać jako „suplikanci pragnący mniej zniekształceń”. 
Po tym, jak zdaliśmy sobie sprawę, że suplikant jest tym, który ma 
być uzdrowiony (pacjent), stało się jasne, że uzdrowiciel i suplikant 
to dwie różne istoty obecne w procesie uzdrawiania. Następująca 
klauzula stała się zatem odrębną klauzulą: „a suplikanci pragnący 
mniej zniekształceń”. Znaczenie: kiedy uzdrowiciele mają 
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skrystalizowaną naturę, a kiedy wszyscy pacjenci są tymi, którzy chcą 
mniej zniekształceń (uzdrowienia), wtedy piramida będzie 
funkcjonować zgodnie z jej projektem. 

Przypisy 
Dodano różne przypisy, aby pomóc czytelnikom i rozszerzyć niektóre 
tematy, w tym: 

• Dodatkowe definicje słów tak nietypowych (czasem archaicznych), 
że nie zostałyby rozpoznane przez większość czytelników języka 
angielskiego. 

• Notatki Jima podające kontekst i wgląd w niektóre fragmenty. 
• Odniesienia podane w przypadku, gdy Ra odnosi się do wcześniej 

omówionego materiału. 
• Wyjaśnienia i poprawki błędów zidentyfikowanych przez Ra lub 

bardzo domniemanych błędów, które nie zostały zidentyfikowane 
przez Ra. 

Zmiana wielkości liter 
W nadziei, że stworzą spójność i przejrzystość w określonym kontekście, 
wdrożono pewne nowe standardy pisowni wielką literą. Na przykład 
terminy opisujące początkową kosmologię Prawa Jedności, które czyta się 
jak nazwy własne, zostały zapisane wielkimi literami, w tym Pierwsze, 
Drugie i Trzecie Zniekształcenie; razem z Wolną Wolą, Miłością i 
Światłem, kiedy odnoszą się do tych trzech pierwotnych zniekształceń. 
Oczywiście Jedyny [Jeden] Nieskończony Stwórca. Wszystkie Prawa i ich 
synonimy: Drogi. Wielkie Centralne Słońce. Siedem kategorii archetypów: 
Matryca, Wzmacniacz, Katalizator, Doświadczenie, Znacznik, 
Transformacja, Wielka Droga i Wybór.  

Niektóre terminy, które były pisane wielką literą w sposób 
niekonsekwentny, takie jak wędrowiec i wyższa jaźń, zostały ujednolicone 
pod względem wielkości. Strażnicy wydawali się być wykorzystywani na 
trzy różne sposoby, wliczając w to istoty z najwyższego poziomu następnej 
oktawy, ze środkowego poziomu te z tej oktawy, które pilnują i ułatwiają 
zbiory oraz te z niższego poziomu, które są naszymi osobistymi strażnikami. 
Pierwsze dwie kategorie były pisane wielką literą.  

Standardy te są z konieczności arbitralne, ale były mocno rozważane. 

Pisanie z łącznikiem słowa zniekształcenie 
*Informacje gramatyczne, które dotyczą tylko języka angielskiego w tej 
sekcji, oryginał nie został przetłumaczony.* 
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Pięć ksiąg Prawa Jedności vs. Kontakt z Ra 

Poniższa tabela przedstawia różnice w podróży dwóch transkrypcji, 
podkreślając, co sprawia, że każda z nich jest wyjątkowa. 

Oryginalne nagrania kasetowe 
↓ 

Oryginalne nagrania kasetowe 
↓ 

Pierwsza transkrypcja 
• Pytania pytającego zredagowano 

dla jasności 
• Pytania i odpowiedzi celowo 

pominięte ze względu na ulotny 
lub osobisty charakter 

• 55 Pytania i odpowiedzi 
przypadkowo pominięte. (Nie 
odkryto aż do Projektu 
Ponownego Odsłuchu. Zobacz 
następną kolumnę.)  

• Sporadyczne błędy w transkrypcji 
 
 

↓ 

Nowa transkrypcja z „Ponownego 
Odsłuchu” 

• Kasety odsłuchano ponownie w 
celu wyprodukowania nowej 
transkrypcji 

• Dokładna transkrypcja nagrań: 
bez edycji 

• Przywrócono pominięty materiał 
• Odkryto nowe pytania i 

odpowiedzi 
• Dodano numery pytań i 

odpowiedzi. (np. „1.13”) 
• Nowe przypisy 

 
↓ 

Pierwotnie opublikowane książki 
• Tytuł: Materiał Ra lub Prawo 

Jedności 
• 50-stronicowe wprowadzenie 
• Pięć książek 
• Wszystkie cechy wymienione 

powyżej 
• Celowo pominięte pytania i 

odpowiedzi opublikowane 15 lat 
później w Księdze V 

• Komentarz Jima i Carli zawarty w 
Księdze V 

Transkrypcja „Lekko Edytowana” 
• Wszystkie wymienione powyżej 

cechy + lekkie edycje 
poprawiające zrozumienie 
 

↓ 
Nowe książki 

• Tytuł: Kontakt z Ra: Nauczanie 
Prawa Jedności 

• 2 Tomy zawierające powyższe 
oraz: 

• Dalsze edycje, głównie uściślenia 
gramatyczne 

• Więcej przypisów 
• Nowa galeria zdjęć, Wstęp, 

Przedmowa, Epilog, Posłowie, 
obszerny Indeks 

• Brak komentarza do Księgi V 
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Ostateczny tekst 
Wszystkie wymienione zmiany miały na celu stworzenie bardziej 
czytelnego, przejrzystego i konsekwentnie przedstawionego zapisu tej 
rozmowy. Nieuniknionym jest, że jakiekolwiek pisemne przedstawienie 
nagranej rozmowy może spowodować zniekształcenie zamierzonego 
znaczenia każdego złożonego oświadczenia. Każda decyzja była 
podejmowana z ostatecznym uwzględnieniem intencji Ra i Dona, starając 
się zawsze zachować czystość rozmowy, tak jak została wypowiedziana, a w 
razie wątpliwości błądzić po stronie zachowania autentyczności.  

Ta książka przedstawia nasze ostatnie i najlepsze starania, aby przedstawić 
transkrypcję z minimalnymi zniekształceniami. Jest to kontynuacja wersji 
„Lekko Edytowanej”, która próbuje uchwycić w tekście reprezentację 
rozmowy między Donem i Ra z minimalnymi zniekształceniami i 
udoskonaleniami wprowadzanymi tylko wtedy, gdy jest to konieczne. 

Możesz posłuchać oryginalnego nagrania tej rozmowy online na stronie 
www.llresearch.org lub www.lawofone.info. 

Austin Bridges 
Gary Bean 
Jim McCarty 
Styczeń, 2018 

http://www.llresearch.org/
http://www.lawofone.info/


 

GLOSARIUSZ 
Adept - Ten, który poświęca się poszukiwaniu Stwórcy używając dyscyplin 
osobowości w dziele  wiary i ducha. Po odpowiednim zrównoważeniu 
poprzedzających centrów energii, adept przechodzi w promień indygo, aby 
nawiązać kontakt z inteligentną nieskończonością. Adept może sprowadzić 
inteligentną energię przez bramę indygo, aby móc leczyć, uczyć i pracować 
dla Stwórcy na sposoby, które są jednocześnie promienne i zrównoważone. 
Jednak niezależnie od  zewnętrznej służby, głównym zadaniem adepta nie 
jest działanie, ale bycie. 

Archetypowy umysł - Architektura natury ewolucji umysłu, ciała i ducha, 
zawierająca wszystkie aspekty, które mogą wpływać na umysł lub 
doświadczenie. Jest to zasób w głębi umysłu, który może bardzo pomóc 
adeptowi. Umysł archetypowy nie jest konkretnie planem ewolucji, ale jest 
raczej, gdy zostanie przejrzany, planem bez zniekształcania zbudowanej 
struktury wszystkich wydatków energetycznych i wszystkich poszukiwań. 

Biała magia - Magia jest ogólnie rytuałem poświęconym pracy z 
niezamanifestowaną istotą, biała magia kieruje tę pracę w kierunku 
doświadczania miłości i radości zjednoczenia ze Stwórcą w celu służby 
innym. Ta miłość lub radość może być wtedy zarówno ochroną, jak i 
kluczem do bramy do inteligentnej nieskończoności i będzie promieniować 
przez całe doświadczenie życiowe pozytywnego adepta. Białą magię 
najlepiej praktykować w grupie, ale może być wykonywana przez jednostkę, 
o ile robi to ze świadomością, że pomoc jaźni w polaryzacji w kierunku 
miłości i światła jest wspomaganiem wibracji planety. 

Biegunowość (w świadomości) - Aby pomyślnie ukończyć trzecią 
gęstość, świadomość może i musi zostać spolaryzowana w kierunku jednego 
lub drugiego bieguna: „służba innym” lub „służba sobie". Celem polaryzacji 
jest rozwinięcie potencjału do wykonywania pracy. Ta praca napędza 
ewolucję i pobudza rozwój woli i wiary, tworząc bardziej żywe i intensywne 
doświadczenie poznania samego siebie przez Stwórcę. Nazywane osią, 
wokół której obraca się kreacja, wyższe gęstości wykonują swoją pracę z 
powodu polaryzacji uzyskanej w tym wyborze, aż do szóstej gęstości, kiedy 
polaryzacje są uwalniane.  

Prawo Jedności nie faworyzuje ani światła, ani ciemności, ale jest dostępne 
w służbie innym i w służbie sobie. W szóstej gęstości gęstość jedności, 
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pozytywne i negatywne ścieżki muszą się wzajemnie przenikać, ponieważ 
teraz wszyscy muszą być postrzegani jako miłość/światło i światło/miłość. 
Nie jest to trudne dla pozytywnej polaryzacji, która wysyła miłość i światło 
do wszystkich innych jaźni. Istotom spolaryzowanym w służbie sobie jest 
na tyle trudno, że w pewnym momencie biegunowość negatywna jest 
porzucana. 

Centra energii - Siedem promieni lub centrów świadomości, które filtrują 
i przetwarzają energię miłości/światła Jednego Stwórcy, przyciąganą 
zarówno przez południowy, jak i północny biegun systemu energetycznego. 
Każde centrum energetyczne (czy też promień lub czakra) reprezentuje etap 
lub modalność świadomości z własnymi ekspresjami, lekcjami oraz 
ogólnym aspektem tożsamości siebie. Ułożone sekwencyjnie w 
hierarchicznej strukturze CzPŻZNIF (kolory), całe doświadczane życie jest 
przetwarzane przez sekwencję centrów energetycznych. 

Ciała (siedem) - Jednym z warunków wstępnych istnienia 
przestrzeni/czasu jest jakaś forma kompleksu ciała. Każde ciało oferuje 
pojazd do nauki, poruszania się i doświadczania w określonym środowisku. 
Łącznie z obecnym ciałem fizycznym jest siedem podstawowych ciał.  

Czerwony promień:  Nieskonstruowany materiał ciała, elementarne 
ciało bez formy, ciało chemiczne. Niemniej jednak, nie jest to układ 
biologiczny kości, tkanek, narządów, mięśni, nerwów, hormonów, 
impulsów elektrochemicznych i tak dalej czyli ludzkie ciało fizyczne. 
Zrozumienie tego podstawowego, nieuformowanego ciała 
materialnego jest ważne, ponieważ istnieją uzdrowienia, których 
można dokonać poprzez proste zrozumienie elementów obecnych w 
fizycznym pojeździe. 

Pomarańczowy promień: Ten czysto fizyczny kompleks ciała 
utworzony bez samoświadomości, ciało w łonie, zanim wejdzie 
kompleks ducha/umysłu. To ciało może żyć bez bycia zamieszkanym 
przez kompleksy umysłu i ducha. Jednakże rzadko tak jest. 

Żółty promień: Ciało, które jest aktywowane w trakcie inkarnacji 
trzeciej gęstości; fizyczny pojazd, jaki znamy teraz, jest zintegrowany z 
umysłem i duchem.  

Następujące wyższe ciała - często nazywane ciałami subtelnymi - są dostępne 
dla istoty trzeciej gęstości, ale potrzebne są umiejętności i dyscyplina, aby jaźń 
mogła  skorzystać z bardziej zaawansowanych lub lżejszych pojazdów. Nie są 
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konieczne do pracy w trzeciej gęstości, ale są przydatne dla adepta.  

Zielony promień: Lżejsze ciało bardziej wypełnione życiem, nazywane 
przez niektóre nauki ciałem astralnym. To ciało zostanie aktywowane 
i będą się nim cieszyły osoby w cyklu doświadczeń czwartej gęstości. 

Niebieski promień: Ciało światła, które można również nazwać ciałem 
dewakanicznym. Istnieje wiele innych nazw tego ciała, zwłaszcza w 
indyjskich sutrach, ponieważ osoby z tej kultury badały regiony 
dostępne dla ciała niebieskiego promienia. 

Promień indygo: Ciało eteryczne lub wrota, czyli ciało twórcy form, 
opisane zarówno jako „analog dla inteligentnej energii”, jak i „bycie 
inteligentną energią”. W tym ciele forma jest substancją; byłoby 
widziane przez nasze oczy tylko jako światło, ponieważ może 
uformować się tak, jak sobie tego życzy. 

Jest to pierwsze ciało aktywowane podczas tego, co nazywamy śmiercią 
(ustanie ciała żółtego promienia). Ciało indygo odgrywa również 
kluczową rolę w zdrowiu i leczeniu, przyjmując pożądaną konfigurację 
i manifestując ją w ciele żółtego promienia. 

Fioletowy promień: Ciało fioletowego promienia może być 
prawdopodobnie rozumiane jako to, co nazwalibyśmy ciałem Buddy 
lub tym ciałem, które jest kompletne. Jest to także ciało aktywowane 
podczas anomalnego momentu zbioru w celu oceny zdolności do 
zbioru istoty.  

Cykle wielkie i główne - Trzecia gęstość zaczyna się i kończy w ramach 
wielkiego cyklu, który trwa około 75 000–76 000 lat. Pod koniec wielkiego 
cyklu wszyscy są zbierani niezależnie od ich postępu. Ci, którym udało się 
spolaryzować, przeniosą się do spolaryzowanego domu czwartej gęstości. 
Ci, którzy nie dokonali Wyboru, powtórzą trzecią gęstość gdzie indziej. W 
ramach wielkiego cyklu mamy trzy cykle główne trwające około 25 000 lat. 

Dyscypliny osobowości - Najważniejsza praca każdego, kto stał się 
świadomy procesu ewolucji. Sedno dyscypliny osobowości jest trojakie: Po 
pierwsze, poznaj siebie. Po drugie, zaakceptuj siebie. Po trzecie, stań się 
Stwórcą. 

Dyscyplina osobowości skutkuje ostatecznie całą wiedzą o sobie w mikro- 
i makrokosmosie oraz z precyzyjnie dostrojonym współczuciem i miłością, 
która wszystko postrzega jako miłość. 
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Energia witalna - Kompleks poziomów energetycznych umysłu, ciała i 
ducha. W przeciwieństwie do energii fizycznej wymaga, aby zintegrowane 
kompleksy wibrowały w użyteczny sposób. Może to być postrzegane jako 
głęboka miłość do życia i docenienie innych jaźni i piękna. Bez tej energii 
witalnej nawet najmniej zniekształcony kompleks fizyczny zawiedzie i 
zginie. Z tą miłością, energią witalną lub pędem, istota może trwać, mimo 
iż fizyczny kompleks jest znacznie zniekształcony. Energia życiowa może 
być użyta lub przechowywana, wyczerpana lub zwiększona. 

Entropia duchowa - Rodzaj utraty polaryzacji i spójności. Jest to 
szczególnie odczuwalne w przypadku negatywnych kompleksów pamięci 
społecznej ze względu na ich skłonność do niezdolności do działania 
całkowicie jako jedna istota, co powoduje ciągłą dezintegrację ich 
kompleksów pamięci społecznej. 

Forma myślowa - Wzorzec lub trwanie myśli, które w niektórych 
przypadkach mogą wykazywać trwałe metafizyczne lub fizyczne cechy 
odrębne od pierwotnego myśliciela. Cechy fizyczne mogą obejmować byt 
wizualny lub materialny. Formy myślowe mogą być tworzone przez istoty 
świadomie (zazwyczaj istoty o wyższej gęstości) lub nieświadomie, 
szczególnie przez zbiorowy nieświadomy umysł. 

Gęstość - Jeden z siedmiu (lub ośmiu, w zależności od perspektywy) 
wymiarów lub cykli ewolucji w oktawie doświadczenia. Nazywa się to 
„gęstością”, ponieważ każda kolejna gęstość jest gęściej wypełniona 
światłem. Podobnie jak w skali muzycznej, siedem gęstości jest 
zgrupowanych razem w oktawę, gdzie ósma gęstość rozpoczyna pierwszą z 
następnej oktawy w nieskończonym ciągu oktaw. Każda gęstość 
reprezentuje kwantowe widmo wibracyjne lub porcję inteligentnej energii, 
a każda gęstość przechodzi cykl lub przechodzi do następnej gęstości, 
zgodnie z ustalonym, podobnym do zegara, rytmem inteligentnej energii. 

Zaprojektowana przez Logos, każda gęstość doświadczenia oferuje swoje 
własne zestawy lekcji i parametrów, których należy się nauczyć i zrozumieć, 
aby przekroczyć próg i przejść z jednej gęstości do następnej. Każda gęstość 
ma siedem sub-gęstości. Każda sub-gęstość ma siedem sub-sub-gęstości. I 
tak dalej, w nieskończoność. Podstawowe wibracje siedmiu gęstości 
korespondują z siedmioma prawdziwymi kolorami oraz siedmioma 
centrami energetycznymi. 
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Informacje ulotne - W kontekście kontaktu z Ra, informacje, które mają 
określony charakter i nie mają metafizycznej zasady lub znaczenia lub nie 
są bezpośrednio związane z ewolucją umysłu, ciała i ducha. Poziom i 
czystość kontaktu zależała od poziomu i czystości poszukiwanych 
informacji. Ulotne i szczegółowe informacje, zwłaszcza jeśli zostały 
podkreślone, były szkodliwe dla pracy. 

Inicjacja - Osoba przejdzie przez wiele inicjacji w trakcie swojej inkarnacji. 
Każdą inicjację można ogólnie scharakteryzować przez stwierdzenie, że 
przekroczono próg, który oddziela poprzednie doświadczenie od nowszego. 
Może to nastąpić w jednej chwili lub trwać przez długi czas. Często pojawia 
się wyzwanie lub trudność związana z przekroczeniem progu i potrzebna 
jest pewna miara woli i wiary. Dla niektórych może się to objawiać jako 
ciemna noc duszy.  

Ra mówi o inicjacji jako o procesie i środkach, dzięki którym kompleks 
umysłu/ciała/ducha staje się oczyszczonym lub wtajemniczonym kanałem 
Prawa Jedności. Umysł, ciało, duch lub wszystko, co powyżej, może przejść 
przez inicjację. Taka wtajemniczona osoba może następnie skierować 
miłość/światło Jednego Nieskończonego Stwórcy przez bramę, aby służyć, 
niezależnie od tego, czy służba ta jest blaskiem samotności, czy magiczną 
pracą promienia indygo, komunikacją niebieskiego promienia lub 
uzdrawianiem zielonego promienia. 

Inna jaźń - Termin Ra odnosi się do istot innych niż jaźń, tj. jestem twoją 
inną jaźnią, a ty jesteś moją inną jaźnią. Jest to również termin, który uznaje 
jedność wszystkich rzeczy, ponieważ każda jest jaźnią, a każda jest drugą 
jaźnią dla siebie i każda jest częścią jednej jaźni: Jednego Nieskończonego 
Stwórcy. 

Jedna Pierwotna Myśl/Pierwotna Myśl - Wszystkie rzeczy, całe życie, 
całe stworzenie jest częścią Jednej Pierwotnej Myśli. W każdej oktawie ta 
Pierwotna Myśl zawiera zbiory wszystkich doświadczeń Stwórcy przez 
Stwórcę z poprzednich oktaw. Na przykład zbiory z poprzedniej oktawy do 
naszej obecnej oktawy były sprawnością męskiej/żeńskiej polaryzacji, a 
Stwórca Miłości zamanifestował się w umyśle, ciele i duchu. 

Karma - Ra porównuje karmę do bezwładności: te działania, które są 
wprawiane w ruch, będą kontynuowane przy użyciu sposobów 
równoważenia do czasu, gdy zostanie przywołana zasada kontrolna lub 
wyższa, która może być porównana do hamowania lub zatrzymywania. To 
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zatrzymanie bezwładności działania można nazwać przebaczeniem. Te dwie 
koncepcje są nierozłączne. W przebaczeniu leży zatrzymanie koła działania, 
czyli tego, co nazywasz karmą. Działania podejmowane świadomie bez 
miłości wobec innych istot to takie, które mogą generować karmę. 

Katalizator - Neutralny inicjator, który, gdy jest używany, oferuje naukę 
(zwłaszcza przez lekcje wybrane przed wcieleniem), ułatwia ewolucję, 
rozwija wolę i wiarę, przyspiesza doświadczenie i polaryzuje istotę trzeciej 
gęstości. Zasadniczo wszystko to co dociera do zmysłów i wszystko to, co 
zwraca uwagę istoty, jest katalizatorem, chociaż inne jaźnie są głównym 
mechanizmem katalizatora, służące jako lustra, które oferują odbicia 
owoców istnienia. 

Kompleks - Termin używany przez Ra zasadniczo jako rzeczownik w taki 
sam sposób, jak definiuje go słownik Merriam-Webster: „Całość złożona ze 
skomplikowanych lub wzajemnie powiązanych części”. Ra mówi o tym w 
ten sposób w kontekście archetypów: „Kompleks pojęciowy jest kompleksem 
pojęć, tak jak cząsteczka jest złożoną strukturą składającą się z więcej niż 
jednego rodzaju węzła energii lub atomu”. 

Niektóre przykłady obejmują: kompleks umysłu/ciała/ducha, kompleks 
umysłu, kompleks ciała, kompleks ducha, kompleks pamięci społecznej, 
wibracyjny kompleks dźwięku i wiele innych. 

Może również oznaczać kompleks czegoś. Użyty w ten sposób może 
oznaczać albo całość złożoną z wzajemnie powiązanych części (jak w 
powyższej definicji) lub zbiór wielu rzeczy, np. „kompleks myśli, pomysłów 
i działań”. 

Kompleks duchowy - Pola siły i świadomości, które są najmniej 
zniekształconym kompleksem umysłu/ciała/ducha (ale które mogą być 
realizowane na wiele zniekształconych i niezintegrowanych sposobów przez 
kompleksy pól energetycznych umysłu i ciała). Kiedy inteligentna energia 
umysłu i ciała są zrównoważone, kompleks duchowy działa jako 
dwukierunkowy kanał, ścieżka, prom lub komunikator, przez co 1) 
napływy z różnych uniwersalnych, planetarnych i osobistych źródeł mogą 
być kierowane do korzeni świadomości, i 2) świadomość może być 
skierowana do bramy inteligentnej nieskończoności. Uzdrawianie jest 
uświadomieniem sobie i niezakłóconym otwarciem umysłu i ciała na te 
duchowe napływy. 
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Pozorne dodanie kompleksu duchowego następuje, gdy byty drugiej 
gęstości (kompleksy umysłu/ciała) stają się samoświadome, stając się w ten 
sposób kompleksami umysłu/ciała/ducha i wkraczając w trzecią gęstość, 
pierwszą gęstość świadomości ducha. Ten dodatek jest raczej pozorny niż 
rzeczywisty, ponieważ jest po prostu urzeczywistnieniem kompleksu 
duchowego, który był zawsze dostępny we wzmocnieniu. 

Kompleks pamięci społecznej - Gdy zbiór powiązanych istot, zwany 
kompleksem społecznym, osiąga punkt jednej orientacji lub poszukiwania, 
staje się  kompleksem pamięci społecznej. W kompleksie pamięci społecznej 
doświadczenie każdej istoty jest dostępne dla całości, tworząc  pamięć 
grupową, która staje się dostępna dla całego kompleksu społecznego. Jest 
to generalnie osiągane w czwartej gęstości przez grupy pozytywne i 
negatywne. Zaletą tego kompleksu jest względny brak zniekształcenia w 
rozumieniu bytu społecznego i względny brak zniekształcenia w podążaniu 
w kierunku poszukiwania.  

Negatywne kompleksy pamięci społecznej są zorganizowane w ścisłej 
hierarchii na podstawie względnej władzy, a ci, którzy są silniejsi, 
kontrolują i zniewalają słabszych. Pozytywne kompleksy pamięci społecznej 
są zorganizowane w oparciu o jedność, czyli Stwórcę we wszystkim. W tym 
układzie władza i miłość są dzielone, a służba oparta na wolnej woli jest 
dobrowolnie oferowana. 

Kompleks umysłowy - Ten aspekt istoty, który zawiera uczucia, emocje, 
myśli intelektualne, wyobrażenia, wyobraźnię, konceptualizację, sny itp. 
Odzwierciedla napływy ducha i wypływy kompleksu ciała. Umysł jest 
określany jako „kompleks” ze względu na zasłonę, która oddziela umysł 
świadomy od nieświadomego. 

Ra opisuje umysł jako posiadający konfigurację warstw lub głębszych natur. 
Intuicja przekazuje indywidualnemu umysłowi informacje z głębszych 
aspektów umysłu rasowego, umysłu planetarnego, umysłu archetypowego 
i umysłu kosmicznego. Kompleks duchowy wprowadza następnie te 
korzenie umysłu w kontakt z inteligentną nieskończonością.  

Kompleks umysłu/ciała/ducha - Termin, którego Ra używa w 
odniesieniu do istot (ludzi) trzeciej gęstości lub wyższej. (Istoty drugiej 
gęstości są określane jako kompleksy umysłu/ciała). Umysł, ciało i duch są 
ze sobą nierozerwalnie powiązane i nie mogą istnieć, jedno bez drugiego. 
Praca trzeciej gęstości odbywa się poprzez wzajemne oddziaływanie tych 
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trzech składników, a nie przez żaden z nich osobno. 

Charakter umysłu, ciała i ducha jako kompleksu (składający się z pozornie 
oddzielnych i odrębnych komponentów lub części) jest wynikiem 
zasłonięcia. Istoty przed zasłoną były po prostu umysłem/ciałem/duchem 
(nie jako kompleks). 

Kompleks wibracyjny dźwięku (kompleks wibracji dźwiękowych) – 
Czasami używany przez Ra jako określenie „słowa”, często używane w 
odniesieniu do nazw. 

Konfederacja (Planet w służbie Nieskończonemu Stwórcy) - 
Konfederacja Planet (często nazywana „Konfederacją” w skrócie) to grupa 
składająca się z około pięćdziesięciu trzech cywilizacji, obejmująca około 
pięćset świadomości planetarnych, razem z bytami z wewnętrznych planów 
Ziemi i absolwentów ziemskiej trzeciej gęstości. Jest to prawdziwa 
Konfederacja, ponieważ jej członkowie nie są podobni, ale wszyscy są 
sprzymierzeni w służbie zgodnie z Prawem Jedności. W tej Konfederacji 
każdy ze składowych kompleksów pamięci społecznej dobrowolnie 
umieszcza swoje zbiorcze dane w centralnym repozytorium, które staje się 
dostępne dla wszystkich członków.  

W galaktyce jest wiele Konfederacji, ale prawie we wszystkich przypadkach 
termin ten odnosi się do tej, która obecnie służy Ziemi. 

Podczas gdy ich odpowiednik, Imperium Oriona, wzywa siebie do 
podboju, Konfederacja Planet czeka na wezwanie do służby. 

Kontakt mieszany - Jest możliwe dla  pozytywnie zorientowanego, ale 
niedostrojonego i skonfundowanego kanału odbieranie zarówno 
pozytywnych jak i negatywnych komunikatów. Jeśli kanał u podstawy 
swojego pomieszania jest zorientowany na służbę innym, negatywne źródła 
mogą wywrzeć wrażenie wiadomościami, które mówią o nadejściu zagłady 
i dają powód do strachu. Wiele kontaktów czanelingowych było 
zdezorientowanych i autodestrukcyjnych, ponieważ kanały te były 
zorientowane na służbę innym, ale pragnąc uzyskać dowód, były otwarte 
na zwodnicze informacje krzyżowców, którzy byli w stanie zneutralizować 
skuteczność kanału. Dostrojenie i kwestionowanie [kontaktu] są zawsze 
zalecane dla kanałów zorientowanych pozytywnie. 

Krystalizacja (krystalizować, skrystalizowana istota) - Używane w 
odniesieniu do centrów energii lub samych istot. Jak to Ra opisuje, gdy 
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struktura krystaliczna jest uformowana z materiału fizycznego, pierwiastki 
obecne w każdej cząsteczce są związane w sposób regularyzowany z 
pierwiastkami w innych cząsteczkach. W ten sposób struktura jest 
regularna i po pełnej i doskonałej krystalizacji ma określone właściwości. 
Nie odłamie się ani nie pęknie; jest bardzo silna bez wysiłku; i jest 
promienna, zamieniając światło w piękne załamanie, co sprawia 
przyjemność wielu osobom.  

Poprzez konsekwentną pracę nad świadomością przez pewien okres czasu 
(znana także jako „dyscyplina osobowości”), centra energii same stają się 
krystaliczne, tworząc unikalne struktury krystaliczne opisane w 51.8. 

Kwarantanna - Około 75 000 lat temu ci, których Ra nazywa 
Strażnikami, przenieśli materiał genetyczny populacji Marsa trzeciej 
gęstości ze zniszczonego domu na Ziemię. Uznano to za naruszenie wolnej 
woli, zatem kwarantanna została umieszczona wokół Ziemi przez 
Strażników na początku 75 000-letniego wielkiego cyklu trzeciej gęstości. 
Kwarantanna zapobiega zakłóceniom ze strony istot o innych gęstościach, 
z wyjątkiem dwóch okoliczności: po pierwsze, Rada udziela pozwolenia na 
przerwanie kwarantanny, po drugie, istota negatywna korzysta z efektu 
okna.  

Lej obojętności - Ścieżka duchowa oparta na wyborze między polaryzacją 
pozytywną i negatywną, lej obojętności to stan pozostawania 
niespolaryzowanym i nie osiąganie transformacji, na którą pozwala 
dokonanie Wyboru. Jest to stan nieświadomości i braku mocy, ślepe 
powtarzanie wzorców. Gdy żadna ze ścieżek nie zostanie wybrana, istota 
będzie nadal otrzymywać katalizator, dopóki nie wytworzy tendencji do 
akceptacji i miłości lub separacji i kontroli.  

Logos (Logosy) - Logos jest Drugim Pierwotnym Zniekształceniem 
Prawa Jedności, skupiającym inteligentną nieskończoność poprzez wolną 
wolę na inteligentnej energii, Zasadzie Stwórczej lub Miłości. Każda Zasada 
Stwórcza, Miłość lub Logos projektuje własne stworzenie lub system. 
Każdy Logos wyznacza ścieżki inteligentnej energii, projektując prawa 
naturalne i sposoby ich matematycznego oraz innego wyrażania. Ta energia 
ma charakter porządkujący, który tworzy swoje wzorce w stylu 
holograficznym. 

Kompleks umysłu/ciała/ducha, czyli istota ludzka, raz dostatecznie 
przebudzona, sama jest Logosem - lub, bardziej technicznie, sub-sub-sub-
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Logosem. 

Sub-Logos (sub-Logosy) - Jeden Wielki Logos (Pierwotny Logos, 
Wielkie Centralne Słońce), który tworzy oktawę (wszechświat, 
stworzenie), to Logos.  Ra również powszechnie używa terminu 
„Logos” w odniesieniu do galaktycznych Logosów, a zatem używa 
terminu „sub-Logos” w odniesieniu do słonecznych Logosów (ciał 
słonecznych) i „sub-sub-Logos” w odniesieniu do kompleksu 
umysłu/ciała/ducha. Wszystkie poziomy sub-Logosów, tak jak Logos, 
posiadają wolną wolę. W ramach wytycznych lub dróg starszego 
Logosu, młodszy sub-Logos może znaleźć różne sposoby różnicowania 
i udoskonalania doświadczeń bez usuwania lub dodawania do tych 
dróg. Każda istota, która istnieje, jest sub-Logosem jakiegoś porządku 
aż do granic każdej obserwacji, ponieważ całe stworzenie jest żywe. 
Każdy jest też Współ-Stwórcą, który w stylu holograficznym zawiera 
całość. 

Ra może czasami używać przedrostka „sub” w sposób 
niekonsekwentny, chociaż jest on zawsze używany do wskazania 
hierarchicznej architektury Logosów. Jeśli jeden Pierwotny Logos 
oktawy jest postrzegany jako pierwszy lub jako pierwotna warstwa w 
hierarchii Logosu i jest przez to używany jako podstawa dla 
przedrostków „sub”, wówczas sub-Logos może odnosić się do 
następnego poziomu (galaktyczne Logosy), sub-sub-Logos do 
słonecznych Logosów a sub-sub-sub-Logosy do kompleksów 
umysłu/ciała/ducha. (92.22 może być przykładem tej nomenklatury). 

Magia - Zdolność do tworzenia zmian w świadomości poprzez wolę lub 
zdolność do świadomego używania nieświadomości. Magia jest dziełem 
adepta; jest to sakramentalne połączenie podejmowane na poziomie bramy 
lub promienia indygo, które karmione jest dyscyplinami osobowości. 
Sercem białej magii (pozytywne użycie magii) jest doświadczenie radości z 
jedności ze Stwórcą, które łączy ciało, umysł i ducha z Jedynym 
Nieskończonym Stwórcą i promieniuje przez całe życie. 

Maldek - To, co znamy jako pas asteroid, to pozostałości dawnej planety, 
która była domem dla aktywnej pierwszej, drugiej i trzeciej gęstości. Istnieje 
wiele nazw, pod którymi ta planeta została zidentyfikowana, ale w 
niektórych kwartałach historii Ziemi (być może niektóre z nich zaginęły) 
najwyraźniej nosiła nazwę Maldek. Populacja trzeciej gęstości Maldeka 
miała cywilizację, która zdobyła wiele informacji technologicznych i 
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wykorzystywała je bez dbałości o zachowanie swojej planety, postępując 
zgodnie z drogami wojny i służby sobie, co było szczerze uważane za służbę 
innym. Narastająca dewastacja zniszczyła ich biosferę i spowodowała jej 
rozpad. 

Mars - Był kiedyś domem dla aktywnych wibracji pierwszej, drugiej i 
trzeciej gęstości. Tendencje rodzimej populacji trzeciej gęstości do działań 
wojennych spowodowały, że atmosfera stała się niegościnna przed końcem 
jej cyklu. Konfederacja pomogła tym istotom, przenosząc je na początek 
doświadczenia trzeciej gęstości na Ziemi 75 000 lat temu. Ten transfer był 
niezwykły, ponieważ ich materiał genetyczny został zachowany, 
dostosowany i, poprzez swego rodzaju proces klonowania, przeniesiony na 
Ziemię. W konsekwencji kwarantanna planety Ziemia została ustanowiona 
ze względu na ocenę Strażników, że wolna wola tych z Marsa została 
naruszona. 

Medytacja - Ra opisuje medytację jako podstawowy warunek wstępny 
ścieżki poszukiwacza duchowego, ponieważ bez takiej metody odwrócenia 
procesu analitycznego nie można by zintegrować w jedność wielu 
zrozumień zdobytych podczas takiego poszukiwania. Nie popierali 
najlepszego sposobu medytacji, ale opisali szerokie kategorie: 

1. Medytacja pasywna polegająca na oczyszczeniu umysłu i 
opróżnieniu z chaosu mentalnego, który jest charakterystyczny dla 
kompleksu umysłu człowieka. Jest to skuteczne dla tych, których 
celem jest osiągnięcie wewnętrznej ciszy jako podstawy do 
słuchania Stwórcy. Jest to zdecydowanie najbardziej użytecznym 
rodzajem medytacji w przeciwieństwie do kontemplacji czy 
modlitwy. 

2. Kontemplacja lub rozważenie w stanie medytacji inspirującego 
obrazu tekstu lub zasady duchowej. 

3. Zdolność woli zwana modlitwą. To, czy jest to rzeczywiście 
pomocna czynność, zależy całkowicie od intencji i celu modlącego 
się. 

4. Rodzaj medytacji, który można nazwać wizualizacją, jest 
narzędziem adepta. Kiedy zdolność do utrzymywania w pamięci 
obrazów wizualnych wykrystalizowała się w adepcie, to adept 
może wówczas, bez zewnętrznych działań, polaryzować się w 
świadomości, co może wpływać na świadomość planetarną. Tylko 



498 KONTAKT Z RA: NAUCZANIE PRAWA JEDNOŚCI 

 

ci, którzy chcą świadomie podnosić wibracje planety, uznają 
wizualizację za szczególnie satysfakcjonujący rodzaj medytacji. 

Miłość/Światło (Światło/Miłość) - W nieskończonym wszechświecie 
jest tylko jedna energia: miłość/światło lub światło/miłość lub inteligentna 
energia - wszechświat zbudowany jest z miłości/światła, światła/miłości. Jest 
to energia, która leczy, buduje, usuwa, niszczy, przekształca i tworzy ścieżki 
lub tak zwane prawa naturalne każdego konkretnego wszechświata. Ta 
energia pojawia się jako Miłość (Drugie Pierwotne Zniekształcenie), 
używając Wolnej Woli, tworzy Światło (Trzecie Pierwotne 
Zniekształcenie), stając się w ten sposób miłością/światłem. 

Miłość i światło (podobnie jak miłość i mądrość) nie są czarno-białe, ale są 
innymi stronami tego samego medalu. Jest taka sama różnica między 
miłością/światłem i światłem/miłością, jak między nauczaniem/uczeniem 
się i uczeniem się/nauczaniem. Miłość/światło jest aktywatorem, mocą, 
dawcą energii. Światło/miłość to manifestacja, która pojawia się, gdy 
światło zostało nasycone miłością. 

Nieświadomość - Część kompleksu umysłu, która znajduje się poza 
percepcją świadomości istoty. Ma różne poziomy i głębokości, od 
osobistego umysłu do kosmicznego umysłu i może zawierać inną 
konfigurację, świadomość lub wolę niż umysł świadomy. Natura 
nieświadomości ma raczej naturę pojęcia niż słowa. Odpowiada kobiecemu 
archetypowi energii, jest reprezentowana przez archetyp Najwyższej 
Kapłanki i jest Wzmacniaczem świadomości. Ra opisuje naturę przenikania 
zasłony nieświadomego umysłu jako „przyrównaną do podróży zbyt 
bogatej i egzotycznej, by rozważać odpowiednie jej opisanie”. 

Niezamanifestowana jaźń - Jaźń, która nie potrzebuje innej jaźni, aby 
się zamanifestować lub działać; istota, która istnieje i wykonuje swoją pracę 
bez odniesienia się do innych jaźni lub pomocy od nich. Medytacja, 
kontemplacja i wewnętrzne równoważenie myśli i reakcji są tymi 
działaniami niezamanifestowanej jaźni, podczas gdy rzeczy takie jak ból czy 
choroba są katalizatorem niezamanifestowanej jaźni. W magii pracuje się z 
niezamanifestowaną jaźnią w ciele, umyśle i duchu; mieszanka w zależności 
od charakteru pracy. 

Ogólne zbiory (Ukończenie nauki) - Punkt przejścia między 
gęstościami w obrębie oktawy, który działa zgodnie z tym, co można 
postrzegać jako trójwymiarową tarczę podobną do zegara rozciągniętą na 
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całą galaktykę. Gdy galaktyka obraca się lub skręca się, każdy składowy 
układ słoneczny i planeta przemieszczają się przez zaplanowaną gęstość 
doświadczenia. Cykle poruszają się dokładnie tak, jak zegar wybija godzinę. 
Po ukończeniu gęstości lub cyklu w niej, ci, którzy pomyślnie nauczyli się 
lekcji tego cyklu, są zbierani w celu upewnienia się, czy są gotowi do 
przejścia do następnej gęstości. Jest to być może trochę analogiczne do 
zdania egzaminu końcowego na koniec klasy w szkole, aby przejść do 
następnej klasy. 

Oktawa - System gęstości, przez który poruszają się ewoluujące byty i 
kompleksy pamięci społecznej, odbywa się to w ramach większego cyklu 
znanego jako oktawa. Każda oktawa zawiera siedem gęstości, przy czym 
ósma gęstość jest pierwszą gęstością następnej oktawy. Każda oktawa to 
uderzenie serca, które rodzi nowy wszechświat, który zaczyna się w 
pierwszej gęstości i jest ponownie wchłaniany w ósmej gęstości. To, czego 
nauczyliśmy się w jednej oktawie, jest przenoszone do następnej. Uznając 
ograniczenia ich wiedzy, Ra zakłada, że istnieje nieskończona liczba oktaw, 
że oktawy są bez czasu; to znaczy, istnieje siedem gęstości w każdym 
stworzeniu, w nieskończoność. 

Ponieważ kreacja może mieć pewne cechy fraktalne, Ra czasami odnosi się 
do indywidualnych gęstości, sub-gęstości, a nawet do pewnych cykli 
doświadczenia, jako oktaw. Oktawa jest również synonimem terminów 
wszechświat i stworzenie. 

Orion - Imperium istot i kompleksów pamięci społecznej, które wybrały 
negatywną ścieżkę. Podczas gdy Konfederacja Planet jest zorganizowana 
jako konfederacja sojuszy, które dzielą władzę i służbę na podstawie 
jedności wszystkich rzeczy, Grupa Oriona organizuje się w oparciu o siłę 
przeciwko sile, ustanawiając hierarchię gdzie silniejsi kontrolują słabszych. 
Konfederacja uczy jedności i służby innym; Imperium Oriona uczy 
separacji i służby sobie. Robią to, wzywając siebie do podboju, próbując 
sprowadzić istoty i planety trzeciej gęstości do swojej owczarni, używając 
różnych środków manipulacji i zniewolenia. Odbywa się to poprzez 
znajdowanie i ustanawianie elity oraz zmuszanie innych do służenia elicie. 
Ze względu na problemy nieodłącznie związane ze zderzaniem władzy z 
władzą, duchowa entropia powoduje, że doświadczają oni ciągłego rozpadu 
ich kompleksów pamięci społecznej, stąd ich liczba w dowolnym 
momencie stanowi prawdopodobnie jedną dziesiątą Konfederacji. 

Nazywa się je Orion, ponieważ kompleksy pamięci społecznej z konstelacji 
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Oriona mają przewagę i tym samym rządzą innymi członkami. Nie jest 
jasne, czy w konstelacji Oriona znajdują się również pozytywne istoty z 
gwiazd. 

Osobowość magiczna - Kiedy wyższa jaźń jest właściwie i skutecznie 
przywoływana w celu wykonania czynności, nazywa się to osobowością 
magiczną. Po tym wezwaniu zostaje utworzony pomost między 
przestrzenią/czasem i czasem/przestrzenią. W konsekwencji wyższe ja 
bezpośrednio doświadcza katalizatora trzeciej gęstości na czas tej pracy. Jaźń 
trzeciej gęstości przyjmuje na siebie coś w rodzaju szaty osobowości 
świadomości, która nadaje magiczną percepcję i moc. 

Płaszczyzny wewnętrzne - Podczas gdy ludzie w swoich ciałach 
fizycznych doświadczający inkarnacji w świecie fizycznym znajdują się w 
przestrzeni/czasie lub płaszczyznach zewnętrznych, niefizyczna część 
doświadczenia trzeciej gęstości jest w czasie/przestrzeni lub płaszczyznach 
wewnętrznych. Wewnętrzne płaszczyzny są również doświadczane 
pomiędzy wcieleniami podczas przeglądu i uzdrawiania poprzedniego 
wcielenia oraz planowania nadchodzącego wcielenia. Są też one 
odwiedzane podczas snu oraz w innych niestandardowych trybach 
świadomości. 

Podwójnie aktywowane (ciała, istoty) - Istoty zebrane z innych planet 
o trzeciej gęstości, które inkarnowały w trzeciej gęstości, aby dokonać 
przejścia z tą planetą do czwartej gęstości. Te istoty nie są wędrowcami w 
tym sensie, że ta sfera planetarna jest ich planetą macierzystą w czwartej 
gęstości. Są pionierami lub prekursorami czwartej gęstości Ziemi. 

Inkarnują się z aktywowanym podwójnym ciałem trzeciej/czwartej gęstości. 
To ciało przejściowe będzie w stanie docenić energie czwartej gęstości, gdy 
napływy będą wzrastać, bez towarzyszącego mu zakłócenia ciała trzeciej 
gęstości. (Gdyby istota trzeciej gęstości była elektrycznie w pełni świadoma 
czwartej gęstości, pola elektryczne trzeciej gęstości zawiodłyby z powodu 
niekompatybilności.) 

Celem takiej połączonej aktywacji jest, aby takie istoty były do pewnego 
stopnia świadome tych zrozumień czwartej gęstości, których trzecia gęstość 
nie jest w stanie zapamiętać z powodu zapomnienia. Zatem doświadczenie 
czwartej gęstości można rozpocząć od dodatkowej atrakcyjności 
przebywania w niespokojnym środowisku trzeciej gęstości i oferowania 
swojej miłości i współczucia. To przywilej być dopuszczonym do tak 
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wczesnej inkarnacji, ponieważ podczas tego zbioru istnieje wiele 
empirycznego katalizatora służącego innym jaźniom. 

W czasie kontaktu z Ra istoty podwójnie aktywowane były ograniczone do 
tych, które zostały zebrane z innych planet. Możliwe, że od tego czasu w 
ich szeregi dołączyły istoty zebrane z Ziemi. 

Pozdrowienie psychiczne (atak psychiczny) - Energetyzacja 
istniejących wcześniej zniekształceń poszukiwacza trzeciej gęstości przez 
byty o wyższej gęstości. Negatywne pozdrowienie może polegać na 
kuszeniu istoty lub grupy istot by oddaliły się od całkowitej polaryzacji w 
kierunku służenia innym i wywyższenia jaźni lub organizacji społecznych, 
z którymi się identyfikuje. W zależności od wibracyjnego charakteru i celu 
pozdrowienia, istota trzeciej gęstości może być pobudzana, blokowana lub 
mogą być akcentowane jej braki równowagi. 

Praca - Termin, który ogólnie odnosi się do działania, doświadczenia lub 
służby wykonanej w znaczeniu duchowym i skutecznym. Taka praca 
wymaga polaryzacji w świadomości, dlatego jest wykonywana znacznie 
wydajniej, z większą czystością, intensywnością i różnorodnością gdy istota 
nieustannie dokonuje Wyboru, polaryzując się w służbie innym lub w 
służbie sobie. Przykłady mogą obejmować subtelną pracę polegającą na 
utrzymywaniu równowagi psychicznej po wielkie dzieło ofiarowania życia 
w służbie jako uzdrowiciel. 

Prawa - Chociaż dziedzina fizyki w odniesieniu do sfery materialnej (tj. 
przestrzeni/czasu) jest ograniczonym podejściem do zrozumienia, co Ra 
może rozumieć przez „Prawo”, to definicja może się tam rozpocząć. Prawa 
naukowe są rozumiane jako podstawowe operacje fizycznego wszechświata, 
które nie zostały zaprojektowane przez człowieka, ale zostały przez 
człowieka odkryte. Wśród ich cech charakterystycznych prawa naukowe są 
weryfikowalne empirycznie, proste, absolutne, stabilne, stałe i uniwersalne. 
Wszystko we wszechświecie musi w jakiś sposób być zgodne z tymi 
prawami lub działać w ramach tych praw.  

Ra wskazuje, że w rzeczywistości istnieje tylko jedno prawo: Prawo 
Jedności. Inne tak zwane prawa są zniekształceniami tego prawa, chociaż 
niektóre z nich są pierwotnymi i niezwykle istotnymi dla postępu 
ewolucyjnego. Niemniej jednak Ra używa słowa „Prawo”, odnosząc się do 
podobnych do prawa zniekształceń Prawa Jedności, takich jak Prawo 
Pomieszania, Prawo Miłości, Prawo Światła itp. Ra wskazuje, że termin 
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„prawo” jest wymienny z terminem „droga”. 

Prawdziwy kolor - Częstotliwość, która jest podstawą każdej gęstości, 
każdy kolor ma określone właściwości wibracyjne zarówno w 
przestrzeni/czasie jak i w czasie/przestrzeni. Jest to podstawowa wibracja 
gęstości, która jest następnie nakładana i zabarwiona  przez różne poziomy 
wibracji w ramach tej gęstości oraz przyciąganie do wibracji następnej 
prawdziwej gęstości koloru. 

Prawo Jedności - Wychodząc poza ograniczenia języka, Prawo Jedności 
można przybliżyć stwierdzając, że wszystkie rzeczy są jednym, że nie ma 
biegunowości, nie ma dobra ani zła, nie ma dysharmonii, ale jest tylko 
tożsamość. Jesteś każdą rzeczą, każdą istotą, każdą emocją, każdym 
wydarzeniem, każdą sytuacją. Jesteś jednością. Jesteś nieskończonością. 
Jesteś miłością/światłem, światłem/miłością. Jesteś.  

Mówiąc inaczej: Wszystko jest jednym. To jest miłość/światło, 
światło/miłość, Nieskończony Stwórca. To jest Prawo Jedności. 

Prawo Odpowiedzialności - Prawo lub droga, która zaczyna być 
urzeczywistniana przez rosnącą zdolność jednostek do pojęcia lekcji, 
których należy się nauczyć w tej gęstości. Jeśli dąży się do przyspieszonego 
lub zwiększonego tempa uczenia się, Prawo Odpowiedzialności wymaga, 
aby większe zrozumienie zostało wprowadzone w życie w chwilowym 
doświadczeniu istoty. Podobnie, im bliżej światła usiłuje się stanąć, tym 
bardziej Prawo Odpowiedzialności wchodzi w życie. Kiedy we 
wcześniejszych cyklach tego doświadczenia trzeciej gęstości katalizatory 
pozostawały niewykorzystane, lekcje nie zostały wyciągnięte, owoce nauki 
nie zostały zademonstrowane, długość życia znacznie się skróciła, ponieważ 
nie akceptowano prawa zaszczytu/obowiązku. 

Programowanie (wcielenie) - Zanim istota stanie się świadoma ścieżki 
ewolucji duchowej, inkarnacja jest automatyczna, a katalizator ma na ogół 
charakter przypadkowy. Kiedy istota staje się świadoma mechanizmu 
ewolucji duchowej (po aktywacji centrum energii zielonego promienia), 
sama istota przed inkarnacją ułoży i umieści te lekcje i istoty niezbędne do 
maksymalnego wzrostu i ekspresji polaryzacji w doświadczeniu 
inkarnacyjnym. Takie programowanie może obejmować: predyspozycje 
genetyczne, dobór rodziców i rodziny, okoliczności życiowe, okres, w 
którym nastąpi inkarnacja, cechy osobowości, lekcje polaryzacji, 
równowagę między miłością a mądrością itp. 
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Przestrzeń/czas i czas/przestrzeń - Przestrzeń/czas to widzialna, 
fizyczna sfera, której teraz doświadczamy jako świadome, wcielone istoty. 
To domena fizyki i przysłowiowych pięciu zmysłów. Czas/przestrzeń to 
niewidzialne, metafizyczne sfery, znane również jako płaszczyzny 
wewnętrzne. To jest sfera intencji i nieświadomości. Terminologia jest 
prawdopodobnie oparta na teoriach fizyki Deweya Larsona, używanych 
przez Dona i Ra do połączenia tego naukowego zrozumienia z duchowym 
zrozumieniem.  

Przestrzeń/czas i czas/przestrzeń to złożone i kompletne systemy, które 
tworzą fundamentalne aspekty naszej iluzji. Łączy ich odwrotna zależność 
z powodu nierówności między czasem a przestrzenią. W przestrzeni/czasie, 
przestrzenna orientacja materii tworzy namacalne ramy dla iluzji. W 
czasie/przestrzeni nierówność zostaje przeniesiona na własność czasu. 

Te rozróżnienia na przestrzeń/czas i czas/przestrzeń, jak je rozumiemy, nie 
obowiązują poza trzecią gęstością. Jednakże czwarta, piąta i do pewnego 
stopnia szósta gęstość działa w ramach pewnego systemu spolaryzowanej 
przestrzeni/czasu i czasu/przestrzeni. 

Uwaga: Ra używa również terminu „czas/przestrzeń”, aby wskazać upływ 
czasu w znanym nam zegarze i kalendarzu. 

Ra - Kompleks pamięci społecznej, który wyewoluował na planecie Wenus, 
doświadczając tam trzeciej gęstości 2,6 miliarda lat temu, po czym opuścili 
planetę i obecnie znajdują się na poziomie ewolucji szóstej gęstości. Ich 
głównym celem jest nauczanie Prawa Jedności w odpowiedzi na wezwanie 
do służby pochodzące z tej planety. Podjęli historyczne próby, włączając w 
to interakcję z Egipcjanami. Jednak ich nauki zostały zniekształcone przez 
ludy tamtych czasów, a zatem ich głównym celem obecnie jest uzdrowienie 
tych wypaczeń, które zostały nadane Prawu Jedności. 

Służba innym (ścieżka pozytywna) - Jedna z dwóch ścieżek 
biegunowości wybranych w doświadczeniu trzeciej gęstości. Nazywana 
także ścieżką tego, co jest; miłość, akceptacja i promienność są cechami 
charakterystycznymi pozytywnej ścieżki. Pozytywna ścieżka ma na celu 
zrozumienie jedności wszystkich rzeczy i obraca się wokół zrozumienia, 
przeżywania, akceptowania i łączenia siebie z sobą i z innymi, a wreszcie ze 
Stwórcą . W pragnieniu służenia innym jest fundamentalny szacunek dla 
wolnej woli wszystkich istot, a zatem pozytywna istota oczekuje wezwania 
do służby, służąc tylko w takim zakresie, w jakim jest o to proszona. 
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Najlepszym sposobem służenia innym jest ciągła próba dzielenia się 
miłością Stwórcy, taką jaką zna wewnętrzne ja. Ta ścieżka próbuje otworzyć 
i zrównoważyć pełne spektrum ośrodków energetycznych. 

Służba sobie (ścieżka negatywna) - Jedna z dwóch ścieżek biegunowości 
wybieranych w doświadczeniu trzeciej gęstości. Zwana także ścieżką tego, co 
nie jest; kontrola, manipulacja i absorpcja są cechami charakterystycznymi 
negatywnej ścieżki. Ta ścieżka opiera się na separacji i manipulacji, 
naruszeniu i zniewoleniu wolnej woli wszystkich innych jaźni dla korzyści 
jaźni. Wymaga to pominięcia i zaprzeczenia uniwersalnej miłości lub 
centrum energii zielonego promienia. Tak więc pozbawiona empatii 
jednostka służąca sobie nie czeka na wezwanie do służby, ale wzywa samą 
siebie do podboju.  

Stan transu/kanał - W kontekście kontaktu z Ra, stan, w którym 
kompleks umysłu/ciała/ducha instrumentu opuścił ciało fizyczne i pozwolił 
Ra mówić przez niego w sposób rzekomo niezakłócony obecnością przez 
własne uprzedzenia instrumentu. W tym stanie instrument był 
nieprzytomny i budził się bez pamięci informacji, które przez nią 
przepływały. 

Starszeństwo wibracji - Preferencyjne traktowanie, które nadaje priorytet 
reinkarnacji istotom, które są świadome potrzeby nagięcia umysłu, ciała i 
ducha w kierunku osiągnięcia podatności na zbiory. Można to porównać 
do umieszczania różnych rodzajów płynów w tej samej szklance: niektóre 
unoszą się na szczyt,  inne opadną na dno. Pojawi się wiele warstw istot, a 
gdy zbliżają się zbiory, osoby wypełnione największą ilością światła i miłości 
w naturalny sposób i bez nadzoru staną w kolejce po doświadczenie 
wcielenia. 

Strojenie - Wprowadzanie harmonii, przypominające strojenie 
instrumentu muzycznego. Obejmuje czynności, takie jak doprowadzenie 
centrów energii do harmonijnej równowagi lub dostrojenie jaźni w celu 
dopasowania wibracji kontaktu do czanelingu. 

Światło wirujące w górę - Powszechnie nazywane „praną”, to światło jest 
zawsze obecną energią Stwórcy, która promieniuje na zewnątrz ze 
wszystkich punktów w przestrzeni. Termin „w górę” nie jest wskazaniem 
kierunku, ale wskazaniem koncepcji tego, co sięga do źródła miłości i 
światła (Stwórcy). To właśnie dzięki temu światłu postępujemy w ewolucji 
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ku Stwórcy i może być ono wzywane i przyciągane przez użycie woli 
poszukiwania światła. Różne kształty geometryczne, takie jak piramida, 
mogą wykorzystać to światło do różnych celów. 

Tarot - System 22 obrazów (Wielkie Arkana), po raz pierwszy opracowany 
przez Ra podczas ich doświadczenia w trzeciej gęstości, a później 
przekazany Egipcjanom przez Ra, jest używany jako narzędzie do badania 
archetypowego umysłu i rozwijania magicznej osobowości. Ra sugeruje, że 
Wielkie Arkana nie mogą być używane jako metoda wróżenia, ale zamiast 
tego używane jako środek do badania archetypowego umysłu i 
pozyskiwania wiedzy o sobie przez siebie w celu wejścia w głębszą, bardziej 
przenikliwie urzeczywistnioną chwilę obecną. 

Transfer energii seksualnej - Ogólnie transfer energii to uwolnienie 
różnic energii potencjalnej we wzmocnionej przestrzeni. Transfer energii 
seksualnej to transfer energii podczas stosunku płciowego między dwiema 
spolaryzowanymi płciowo istotami w zależności od stosunku płci męskiej 
do żeńskiej. Możliwe są zarówno pozytywne, jak i negatywne transfery 
energii seksualnej. Pozytywny transfer energii wymaga, aby obie istoty 
wibrowały na poziomie zielonego promienia. W pozytywnym transferze 
mężczyzna zaoferuje wyładowanie energii fizycznej kobiecie, a kobieta 
uwalnia zmagazynowaną energię psychiczną i emocjonalną. Transfer 
wzajemnie podnosi na duchu i ulepsza oraz oferuje możliwość polaryzacji i 
służby. Przy starannym rozwoju transfer ten stwarza również możliwość 
otwarcia bramy i przeżycia komunii sakramentalnej ze Stwórcą. 

Uczenie się/nauczanie (nauczanie/uczenie się) - Uczenie się/nauczanie 
i nauczanie/uczenie się są terminami odwrotnymi do siebie. Nauczyciel jest 
nauczycielem/uczniem; uczeń uczącym się/nauczycielem. Uczyć się jest 
tym samym, co nauczać, chyba że nie nauczasz tego, czego się uczysz; w 
takim przypadku zrobiłeś niewiele lub nic dobrego. Nie można uczyć 
się/nauczać za kogoś, a jedynie nauczać/uczyć się. 

Wewnętrzne światło - Energia, która mieszka w istocie, ta, która jest 
sercem istoty, przyrodzonym prawem i prawdziwą naturą wszystkich istot. 
Przyciągane siłą wewnętrznego światła, wznoszące się spiralnie światło 
wpada w czerwony promień i porusza się w górę przez centra energetyczne 
istoty, które ma napotkać i na które zareaguje wewnętrzne światło, 
wskazując poziom postępu istoty.  Siła wewnętrznego światła równa się sile 
woli poszukiwania światła. 
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Wędrowiec (Bracia i Siostry od Smutku) - Istoty z czwartej, piątej i 
szóstej gęstości, które odpowiadają na wezwanie smutku inkarnując w 
środowisku trzeciej gęstości, aby służyć innym poprzez promieniowanie 
miłością na innych. Wykonując tę służbę, wędrowiec staje się całkowicie 
istotą trzeciej gęstości, a zatem podlega zapomnieniu, które można 
przeniknąć jedynie poprzez zdyscyplinowaną medytację i pracę. Ta decyzja 
niesie ze sobą ryzyko, że wędrowiec zapomni o swojej misji i zaangażuje się 
karmicznie, a zatem będzie musiał kontynuować reinkarnację w trzeciej 
gęstości, aby zrównoważyć karmę. 

Wibracje - Termin odnoszący się do: gęstości lub sub-gęstości; dźwięków, 
mowy, lub nazw; stanu umysłu; do czanelowania kontaktu; do całości 
istoty, wzorca zachowania, wzorca zniekształceń, postępu duchowej 
ewolucji  lub procesów myślowych; do metafizycznego stanu miejsca; 
metafizycznego stanu planety i ludów na planecie; do wibracji lub ruchu w 
fizyce, szczególnie do Teorii Wzajemności Deweya Larsona. Ra wskazuje, 
że wszystko, co jest zamanifestowane, jest wibracją, poczynając od samego 
fotonu. 

Wir możliwości/prawdopodobieństwa - Termin używany przez Ra do 
opisania możliwych doświadczeń i scenariuszy w przyszłości (tak jak to 
rozumiemy). Niektóre wiry lub możliwości mogą być silniejsze niż inne, 
mając większe prawdopodobieństwo rozwinięcia się w oparciu o wybory 
wolnej woli zaangażowanych istot oraz istniejących wzorcach pędu i 
energii. Każdy kompleks możliwości/prawdopodobieństwa istnieje z 
powodu nieskończonych możliwości. Proroctwo można uznać za oglądanie 
różnych wirów możliwości/prawdopodobieństwa, przy czym silniejsze wiry 
są łatwiej dostrzegalne. Wartość proroctwa musi być uświadomiona, że jest 
ono tylko wyrażeniem możliwości. 

Wola - Czyste pragnienie; motywacja lub bodziec w jednostce, który budzi 
się i wykorzystuje, gdy jest skierowany na służbę i duchowe poszukiwanie. 
Wola może być również postrzegana jako przyciąganie do wznoszącej się 
spiralnie linii światła kierującej duchową ewolucją. Jest to pojedyncza miara 
szybkości i wybiórczości aktywacji i równoważenia różnych ośrodków 
energetycznych.  Wola może być świadoma lub nieświadoma; nieświadome 
wykorzystanie woli prawdopodobnie depolaryzuje jednostkę w jej 
poszukiwaniu. Zdolność woli została znacznie wzmocniona przez 
zasłonięcie. W połączeniu z wiarą, wola poszukującego jest istotnym 
aspektem wielu aspektów służby i poszukiwania, od prostego wykorzystania 
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katalizatora ewolucji po otwarcie bramy do inteligentnej nieskończoności. 

Wybór - Podstawową funkcją bardzo intensywnego, bardzo krótkiego 
doświadczenia trzeciej gęstości  jest dokonanie Wybóru: wybrać i poświęcić 
siebie pozytywnej ścieżce służby innym lub negatywnej ścieżce służby sobie. 
Jeśli katalizator trzeciej gęstości zostanie z powodzeniem użyty do 
dokonania Wyboru, to znaczy do polaryzacji i zniekształcania świadomości 
(mierzone jako częstotliwość wibracji 51% w służbie innym i 95% w 
służbie sobie), wtedy w czasie zbiorów istota przejdzie z trzeciej do czwartej 
gęstości. 

Wyższa Jaźń (Naddusza) - Istota poza biegunowością w połowie szóstej 
gęstości, która istnieje z pełnym zrozumieniem nagromadzenia 
doświadczeń istoty. Działając z tego, co uważalibyśmy za naszą przyszłość, 
wyższa jaźń jest tobą w połowie szóstej gęstości: końcowym rezultatem 
całego rozwoju doświadczanego przez ciebie do tego momentu. Każda 
istota - czy to pozytywna, negatywna czy niezdecydowana - ma wyższą jaźń. 
Wszelkie wskazówki otrzymane od wyższej jaźni mogą zostać 
zinterpretowane w pozytywnym lub negatywnym świetle, w zależności od 
biegunowości poszukującego, chociaż negatywna istota, oddzielona od 
siebie, prawdopodobnie nie będzie szukała takich wskazówek. 

Wyższa jaźń również ściśle współpracuje z istotą pomiędzy inkarnacjami, 
pomagając istocie w osiągnięciu uzdrowienia doświadczeń, których nie 
nauczyła się właściwie oraz pomagając w dalszym programowaniu 
doświadczeń życiowych. Jednak niezależnie od jej działalności, wolna wola 
wcielonej istoty jest najważniejsza w służbie, którą oferuje. 

Zasłona - Aspekt świadomości i doświadczenia, który można opisać jako 
oddzielenie świadomego i nieświadomego umysłu, co również skutkuje 
zasłonięciem naszej świadomości od prawdziwej natury Stwórcy. Zasłona 
istnieje w wyniku eksperymentu wczesnych kreacji sub-Logosu. Nazywa się 
to „rozszerzaniem wolnej woli” i skutkuje tak znaczącym wzrostem wolnej 
woli, że istoty bez zasłony były postrzegane jako pozbawione wolnej woli. 
Przed tym wdrożeniem, istoty bez zasłony postępowały bardzo powoli 
ścieżką duchowej ewolucji, a stan niezasłonięty nie sprzyjał polaryzacji. 
Zasłona była tak skuteczna w zwiększaniu polaryzacji, że została przyjęta 
przez wszystkie kolejne sub-Logosy. Warunki stworzone przez zasłonę 
doprowadziły do tego, co Ra nazywa Wyborem, głównym celem 
doświadczenia trzeciej gęstości. 
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Zasłona jest półprzepuszczalna i podczas gdy stopniowe podnoszenie 
zasłony jest pracą trzeciej gęstości, całkowite jej zniesienie nie jest. 

Zaszczyt/odpowiedzialność, zaszczyt/obowiązek i vice versa - Każda 
odpowiedzialność to zaszczyt; każdy zaszczyt odpowiedzialnością. 
Obowiązki i powinności nie są postrzegane jako posługi lub zobowiązania, 
do których ktoś jest przykuty w pejoratywnym sensie; poszukujący ma 
raczej wolność przyjęcia odpowiedzialności lub obowiązku jako zaszczytu 
oraz swobodę wypełniania odpowiedzialności lub obowiązku jako służby. 
(Jest zaszczytem/odpowiedzialnością Ra pozostać z tymi na Ziemi, aby 
wyeliminować zniekształcenia wynikające z Prawa Jedności). 

Zniekształcenie - Druga definicja „zniekształcenia” podana w słowniku 
Merriam-Webster to „wykrzywienie (czegoś) z naturalnego, normalnego 
lub oryginalnego kształtu lub stanu.” W podobnym sensie Ra używa 
terminu „zniekształcenie”, aby przekazać wykrzywienie, modyfikację, 
fałszywe przedstawienie, lub ukrycie niezróżnicowanej, niewzmocnionej 
inteligentnej nieskończoności w jej czystej postaci czyli Stwórcy. 

Wszystko we wszechświecie jest zatem zniekształceniem, poczynając od 
Pierwszego Zniekształcenia Wolnej Woli, przechodząc do Miłości, 
następnie do Światła, a następnie do stworzonego wszechświata, w tym 
gwiazd, planet, ludzi, przestrzeni, czasu itd. 

„Zniekształcenie” może mieć przypisaną dowolną wartość („dobra”, „zła”, 
„piękna”, „straszna”), ale ostatecznie brakuje mu pozytywnych i 
negatywnych powiązań. Jest używane jako ściśle neutralne określenie, aby 
wskazać, że wszystko, czego doświadczyliśmy w ramach stworzenia jest 
zniekształceniem  Jednego Stwórcy. 

 

Glosariusz stworzony przez Austina Bridgesa i Gary'ego Beana.  

Definicje te nie mają być ostateczne ani miarodajne. 

Po bardziej szczegółowe omówienie tych terminów sięgnij po przewodnik po 
pojęciach w "Serii Zasobów". 



 

UWAGI DOTYCZĄCE INDEKSU 
Poniższy indeks został specjalnie zaprojektowany, aby umożliwić dogłębne 
badanie materiału Kontaktu z Ra i jako taki odbiega od standardowych 
formatów indeksów na kilka sposobów. 

• Numery referencyjne wskazują na konkretny numer sesji i pytania, w 
którym można znaleźć odpowiednie informacje, a nie numer strony. 

• Hasła są wymienione w porządku alfabetycznym, chociaż niektóre z 
podhaseł są uporządkowane na podstawie kontekstu koncepcyjnego 
przedstawionego w materiale. (Na przykład centra energii są 
wymienione od czerwonego, przez pomarańczowy, do żółtego itd. 
we wpisie Centrum energii.) 

• Wymienione odniesienia nie ograniczają się tylko do pytań i 
odpowiedzi, w których termin ten został wymieniony, ale także do 
pytań i odpowiedzi, które mogą nie zawierać tego terminu, ale nadal 
do niego się odnoszą. 

• Ten konkretny indeks jest specyficzny dla Tomu 1 Kontaktu z Ra, 
zawierającego jedynie odniesienia do sesji zawartych na tych 
stronach. Tom 2 zawiera podobnie podzielony indeks. Każdy wpis z 
odniesieniami zawartymi tylko w drugim tomie jest nadal zawarty ze 
wskaźnikiem do tego tomu.  Kompletny i ujednolicony indeks 
zawierający odniesienia do wszystkich 106 sesji kontaktu Ra jest 
dostępny jako niezależna broszura. 

Ten indeks jest tak wszechstronny, jak to tylko możliwe, w zakresie 
możliwości wielu osób, które przyczyniły się do jego stworzenia i 
udoskonalenia. Zawiera łącznie 590 terminów (w tym podstawowych, 
drugorzędnych i trzeciorzędnych), 81 alternatywnych sformułowań, 114 
terminów powiązanych typu „zobacz także” oraz 60 odniesień typu 
„zobacz”, a łącznie ponad 9 000 zestawień pytań i odpowiedzi. Choć jest 
on obszerny, indeks ten należy traktować jako ciągłą pracę w toku i będzie 
on otrzymywał kolejne aktualizacje w przyszłych edycjach. 

Wraz z wolontariuszami odkryliśmy, że czytanie każdego pytania i 
odpowiedzi dla danego terminu jest jednym z najbogatszych sposobów na 
pogłębienie studiowania tego materiału. Mamy nadzieję, że ten indeks 
okaże się przydatnym narzędziem do własnego studiowania wielu 
różnorodnych tematów omawianych w materiale. 



 

INDEKS 
Adept 3.16, 11.11, 13.23, 39.10, 42.16, 47.8, 48.10, 49.8, 

50.8-9, 50.13, 51.8, 54.14-18, 54.31, 57.24, 59.17, 
61.3, 61.13, 64.10-13, 65.20, 67.28, 69.3, 69.10, 
69.18, 69.20, 71.15-17, 72.17, 73.2-10, 73.14, 
73.19-20, 74.4, 74.6, 74.8-11, 74.13, 74.16, 75.23-
24, 75.27-29, 75.31-32, 75.38, 76.4, 78.32, 80.4, 
80.8-15, 80.18-20, 83.16, 83.18, 84.20, 85.11, 
85.16, 86.7, 88.12, 89.19, 89.29, 90.29, 91.34-37, 
92.8, 92.12, 93.10, 93.14-18, 95.27, 97.9, 99.7, 
99.10, 100.13 
 
Cykl Adepta 
61.2-4, 64.10-13 
 
Rytuały Adepta 
73.7-8, 73.10, 74.4, 89.19, 89.44 
 
Służby Adepta 
49.8, 50.8-9, 74.9-11, 74.16 
 
Narzędzia Adepta 
3.16, 49.8, 50.8-9, 58.3, 76.9, 88.24, 90.29, 91.35, 
97.9 

Akceptacja siebie 5.2, 13.16, 15.2, 15.3, 16.21, 18.5, 22.2, 22.6, 25.2, 
32.14, 40.3, 41.25, 46.10, 47.2, 47.8, 49.6, 52.7, 
57.33, 60.4, 60.8, 66.9, 74.11, 75.13, 82.3, 85.16, 
Zobacz także “Poczucie własnej wartości” 

Aktywacja 3.8, 17.39, 21.9, 23.7, 27.13, 28.1, 30.5, 31.3, 32.6, 
32.14, 34.9-10, 34.16, 35.1, 35.3, 38.5, 39.10, 40.4, 
41.16-19, 42.11, 47.10-15, 48.7, 50.12, 51.9-10, 
52.11, 53.8, 54.5-6, 54.15, 54.31-32, 58.3, 62.29, 
63.8, 63.14, 63.17, 63.19, 63.24-25, 63.32, 65.18-
19, 66.7, 66.14, 72.17, 74.3, 75.19, 75.24, 79.20, 
83.18, 86.7, 91.35, 92.17, 95.19, 97.15 

Akupunktura 49.5 
Alchemik 
(Archetyp) 

Zobacz „Archetypy, Wielka Droga Ciała” 
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Alergia 12.30, 63.3, 83.2, 84.2-3, 97.15, 97.20, 98.3-5, 
98.15, 99.1-2, 101.4, 102.16, 105.2, 105.11, 106.3-5 

Ameryka 
Południowa 

1.5, 2.2, 8.13, 10.15, 14.4, 20.38, 21.24, 21.28, 
22.7, 23.16, 24.4, 45.4, 57.28, 60.15 

Amerykańscy 
Indianie 

10.15 

Anak 18.20, 24.9 
Aniołowie 11.25, 19.7, 48.8, 51.1, 69.5, 90.4, 106.7, Zobacz 

także "Przewodnicy" 
Ankh Crux Ansata 

55.14, 63.32, 92.24, 92.29-30, 93.24, 94.26-27, 
95.27, 96.16-17, 96.19, 96.21 

Archetypiczny 
Umysł 

Zobacz „Archetypowy Umysł” 

Archetypy Kompleksy pojęć 
 
1) Matryca 
Matryca umysłu 
74.4, 78.10-11, 78.33-34, 79.17, 79.20-23, 79.42, 
87.28, 88.24, 89.21, 90.30, 91.17-34, 92.9, 92.13, 
92.18, 92.34 
Matryca ciała 
78.11, 79.17, 79.20, 88.24, 92.18 
Matryca ducha 
78.11, 79.17, 79.20, 80.8-15, 88.24 
 
2) Wzmacniacz 
Wzmacniacz umysłu 
74.4, 78.10-11, 78.34, 79.17, 79.20-24, 79.29, 
79.42, 86.6-7, 87.28, 91.17, 92.9, 92.11-12, 92.18-
35 
Wzmacniacz ciała 
78.11, 79.20, 87.28, 92.18 
Wzmacniacz ducha 
78.11, 79.20, 80.13-15 
 
3) Katalizator 
Katalizator umysłu 
78.35-36, 79.35, 93.7-13, 93.18-20, 94.11, 96.20 
Katalizator ciała 



512 KONTAKT Z RA: NAUCZANIE PRAWA JEDNOŚCI 

 

81.11, 93.11-12 
Katalizator ducha 
80.10, 80.13, 80.15, 93.11-12 
 
4) Doświadczenie 
Doświadczenie umysłu 
78.37, 79.35, 94.11-16, 94.18-21, 94.23-30, 95.20-
27, 96.21 
Doświadczenie ciała 
81.12 
Doświadczenie ducha 
80.8, 80.10, 80.15 
 
5) Sygnifikator 
Sygnifikator umysłu 
78.10-12, 78.17-20, 79.18-20, 79.36-38, 79.42, 
80.0, 83.19, 88.17, 88.24, 89.26, 92.14-15, 92.18, 
92.34, 97.10-13, 97.16-18, 99.7, 103.11, 103.13 
Sygnifikator ciała 
78.17-20, 79.19-20, 83.19-20, 88.17, 89.26, 92.18 
Sygnifikator ducha 
78.17-20, 79.19-20, 80.16-18, 83.19, 88.17, 89.26 
 
6) Transformacja 
Transformacja umysłu 
79.39-40, 99.8, 99.10, 100.6 
Transformacja ciała 
81.13 
Transformacja ducha 
80.19-20 
 
7) Wielka droga 
Wielka droga umysłu 
79.41, 92.17, 100.7-11, 100.13, 103.10-15 
Wielka droga ciała 
81.14, 103.11 
Wielka droga ducha 
80.21-22, 103.11 
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8) Wybór 
67.30, 77.12-16, 79.31, 88.16, 89.26, 91.16, 95.27, 
Zobacz także "Wybór" 
 
Tarot 
76.6-7, 76.9, 76.12, 77.11-14, 77.21-23, 78.11-12, 
78.19-20, 78.30, 78.37, 79.16, 79.29-31, 79.34, 
88.13-24, 89.14-15, 89.19, 89.21-26, 91.19, 92.7-8, 
92.11, 92.20, 93.7, 93.15-17, 93.21, 96.12, 96.15, 
99.6, 100.6, 105.13 

Arka Przymierza 60.17, 60.19 
Armageddon 24.6 
Astrologia 19.20-21, 61.2-4, 64.13, 76.6, 76.9, 76.12, 88.23, 

89.21, 91.19, 91.25, 92.7, 92.26, 92.29, 93.8, 93.17-
18, 96.15, 96.18, 96.21, 97.9, 100.10, 100.13 

Astronomia Zobacz „Nauki, astronomia” 
Atlantyda 10.1, 10.15, 14.4, 21.28, 22.20-21, 22.27, 23.1, 

23.6, 24.4, 27.1, 45.4, 57.28 
Aura Naruszenie aury 

1.0, 2.3, 30.17, 31.8, 31.10, 33.19, 34.10, 38.5, 
39.3, 48.2, 55.16, 69.19, 90.4 

Biała magia Zobacz „Magia, biała magia” 
Biblia 2.6, 3.2, 3.4, 26.5, 87.3 
Biegunowość 
(ogólne) 

1.1, 1.5, 1.7, 2.2, 4.10, 4.20, 5.2, 8.7, 10.1, 11.20, 
19.16, 19.20, 20.29, 24.8, 25.4, 25.6, 27.6-7, 28.18, 
29.32, 26.38, 31.2, 31.7, 31.10, 31.13, 32.8, 32.10, 
36.18, 39.4, 39.11, 45.10, 49.5, 52.6, 53.3-4, 53.10, 
53.24, 54.133, 54.13, 57.14, 57.33, 58.5, 58.11, 
61.10, 63.7, 63.9, 65.12, 66.5, 66.20, 66.29-31, 
68.15, 69.18, 77.6, 78.13-14, 78.19, 79.7, 79.28, 
79.33, 80.14, 83.3, 84.9, 84.13, 85.4, 85.7, 87.2717, 
87.22, 87.27-28, 89.6, 89.19, 89.26, 89.45, 91.18, 
91.35, 92.20, 95.22-23, 97.5 

Biegunowość (w 
świadomości) 

8.12, 12.25, 16.6-9, 16.15-20, 16.59, 17.1, 17.16-
17, 17.19, 17.23, 17.33, 19.15-19, 20.9-11, 20.17, 
20.26-27, 22.5, 25.1, 25.5, 26.34, 26.38, 27.1, 
28.18-19, 29.10, 29.33, 30.1, 31.2-4, 31.7, 31.12, 
31.14, 32.1-2, 32.14, 33.8-9, 33.11-12, 34.10, 
34.14, 34.17, 35.1, 35.4-5, 35.8, 36.11-12, 36.14, 
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36.16-17, 38.9, 38.14, 41.14, 42.7, 42.9, 42.18, 
44.15-16, 46.7-12, 46.14, 46.16, 47.4-6, 48.6-8, 
49.3-4, 49.8, 50.6-9, 52.7-9, 53.16, 54.19, 54.22, 
55.3-4, 55.7, 57.6, 60.16, 62.15, 62.17, 63.18, 64.6, 
64.16, 65.5, 65.7, 65.12-14, 66.17-18, 66.31, 66.33, 
67.3, 67.7, 67.9-11, 67.26-27, 68.6-8, 68.10, 68.17-
18, 69.3, 69.5, 69.7, 69.9, 69.11, 69.14-15, 69.17, 
70.23, 71.2-3, 71.8, 71.14, 71.16-17, 72.7-8, 73.3-4, 
73.11-12, 73.13, 73.18, 73.22, 74.16, 75.16, 75.19, 
75.35, 77.13, 77.15-17, 77.19-22, 78.8, 78.16, 
78.20, 78.23-26, 79.32-33, 80.5, 80.7, 80.11, 80.15, 
81.29-31, 82.18, 82.21-23, 82.26-29, 83.13, 83.16-
18, 84.16, 84.18, 84.21-22, 85.4, 85.7, 85.9, 85.18-
19, 86.5, 86.7, 86.12, 86.15, 86.18, 86.20, 86.22, 
87.5-8, 87.11-12, 87.14-15, 87.25, 89.25, 89.29, 
89.31, 89.34-35, 89.39-41, 89.44, 90.18, 90.20-23, 
91.23, 91.28-30, 92.5, 92.10, 92.20, 92.22-24, 
92.33-34, 93.3-9, 94.11-13, 94.16, 94.19-23, 95.20, 
95.25-26, 97.13, 97.16-17, 100.3, 100.6, 100.8-9, 
100.13, 101.3, 103.15, 105.13, Zobacz także “Służba 
innym” i “Służba sobie” 

Biologia Zobacz „Nauki, biologia” 
Biorytm 61.2-4, 64.10-14, 89.4-5 
Bitwa wśród gwiazd 
(film) 

23.19 

Blokada centrum 
energii 

9.23, 12.31, 15.9-12, 23.7, 25.1, 26.38, 31.2, 31.9, 
31.14-15, 32.2, 32.14, 38.5, 41.25, 50.2, 50.12, 
51.5, 51.7, 54.11-12, 54.14-15, 54.31-32, 56.3, 
58.5, 60.31, 73.19, 74.6, 84.9-10, 84.18-19, 86.7, 
86.11, 87.18-19, 87.21, 91.35, 98.5, 102.2, 102.9, 
102.11, 103.5 

Błąd Błąd, pomyłka, niepoprawne 
4.13, 8.6, 12.24, 14.34, 17.0, 17.12, 17.17, 18.1, 
18.23, 23.16, 32.1, 32.4, 32.9, 34.5, 44.17, 53.16, 
64.3, 69.17, 69.20, 70.4, 71.6, 73.19, 76.10, 78.1, 
78.26-28, 80.0, 80.8, 85.12, 85.14, 87.17, 91.8 
 
Błąd w transmisji 
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17.0, 17.12, 18.1, 32.3-4, 74.2, 74.19, 80.0, 85.12-
14, 87.17 

Bracia i Siostry od 
Smutku 

12.26, 23.10, 52.9, 55.7, 65.7, Zobacz także 
„Wędrowcy” i „Konfederacja Plant” 

Brama do 
Inteligentnej 
Nieskończoności 

Zobacz „Brama do Inteligentnej Nieskończoności” 

Broń (wiązka 
cząstek i 
psychotronika) 

8.7, 65.8 

Bycie / Byt 3.13, 3.18, 7.2, 7.17, 8.1, 9.2, 10.9-10, 11.17, 12.15, 
12.21, 13.17, 13.22, 15.1, 19.3, 19.13, 25.4, 26.36, 
26.38, 27.2, 27.6, 28.6, 29.10-11, 29.27, 29.32, 
30.2, 31.3, 31.15, 32.10, 34.3, 37.8, 39.10, 41.5, 
42.20, 44.8, 47.8, 48.2, 50.7, 54.15, 58.23, 66.13, 
74.4, 86.18, 92.3, 92.11, 92.13, 94.9, 95.16, 97.17 

Całość kompleksu 
umysłu/ciała/ducha 

9.2, 10.9-10, 12.10, 16.22, 34.8, 35.3, 36.1-2, 36.4, 
36.8, 36.10, 36.12, 37.6-7, 47.11, 48.8, 50.7, 51.1, 
51.8, 51.10, 52.9, 73.10, 75.36 

Całość kompleksu 
umysłu/ciała/ducha 

Zobacz „Całość umysłu/ciała/ducha” 

Cayce, Edgar 14,31-32, 27,1, 65,9 
Cefeusz 81.24 
Celibat 22.23 
Centrum Energii 15.7, 15.9, 15.12, 17.39, 21.9, 32.12-14, 35.1, 38.5, 

39.10, 39.12, 40.4, 41.8-9, 41.14, 41.16, 41.18-19, 
42.9-11, 42.20, 43.5, 43.8, 44.14, 47.4, 47.8, 48.7, 
48.10, 49.5-6, 50.2, 50.12, 51.5, 51.7-8, 54.8-9, 
54.14-17, 54.25-32, 55.16, 56.3, 57.6, 57.33, 60.31, 
66.5, 71.15, 72.17, 73.10, 74.6, 75.23, 78.18, 84.11, 
84.20, 86.7, 90.29 
 
Podstawowe centra energetyczne 
39.10, 40.4, 41.19, 41.25, 47.3, 48.7, 49.5 
 
Centrum energii czerwonego promienia 
15.12, 26.38, 31.4-5, 34.15-16, 39.10-11, 41.25, 
46.9, 47.8, 50.2, 51.8, 54.17, 54.25, 54.27, 57.6 
 
Centrum energii pomarańczowego promienia 
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15.12, 26.38, 31.5, 31.14, 32.2, 32.14, 34.9, 34.12, 
34.16, 41.10, 41.13-14, 41.25, 47.8, 47.14, 49.6, 
51.8, 54.17, 54.25, 75.23, 84.18-19, 85.11 
 
Centrum energii żółtego promienia 
15.12, 26.38, 31.5, 32.2, 32.14, 34.9-10, 34.12, 
34.16, 39.10, 41.14-15, 41.25, 47.8, 47.10, 47.13-
14, 49.5-6, 51.8, 54.17, 54.25, 66.5, 66.9, 66.14, 
70.17, 75.24, 82.25, 84.18-19, 85.11, 87.22-23, 
102.2, 102.11, 105.13 
 
Centrum energii zielonego promienia 
12.31, 15.12, 21.9, 26.38, 31.3, 31.5, 31.10, 32.3, 
32.5, 32.14, 34.9-10, 34.12-15, 34.17, 39.10, 41.16, 
41.25, 42.7, 47.3-4, 47.8, 47.11, 48.7, 49.6, 50.8, 
51.8, 54.17, 54.25, 54.31, 57.6-7, 66.5, 72.17, 
73.17, 73.22, 74.19, 75.24, 78.37, 83.3, 83.14, 
83.18, 84.9, 84.11-13, 84.16, 84.18, 84.20-21, 
85.16, 86.7, 86.20, 87.11, 87.21 
 
Centrum energii niebieskiego promienia 
15.12, 26.38, 32.5, 32.14, 39.10, 41.25, 47.3-4, 
47.8, 48.7, 48.10, 49.6, 51.8, 54.17, 54.25, 54.31, 
66.5, 72.17, 75.24, 83.14, 84.20-21, 91.35 
 
Centrum energii indygo promienia 
11.8, 15.12, 26.38, 32.5-6, 32.14, 47.4, 48.7, 49.2, 
49.6, 50.13, 51.8, 54.17, 54.25, 54.31-32, 57.33, 
58.19, 58.23, 71.15, 73.10, 73.13, 73.19, 74.6, 74.8, 
74.11, 84.21, 89.29, 91.35, 101.2, 103.4-5, 105.2 
 
Centrum energii fioletowego promienia 
11.8, 12.31, 14.14, 15.12, 19.20, 26.38, 29.27-30, 
32.7, 33.19, 34.15-16, 38.5, 39.10, 41.19, 47.8, 
48.7, 48.10, 49.2, 49.6, 50.12-13, 51.1, 51.8, 54.27, 
54.30-31, 57.6, 58.23-24, 72.17, 73.7, 73.13, 84.20-
21, 85.20 
 
Ósme centrum energii 
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11.8, 14.32, 34.2 
Cesarz (archetyp) Zobacz „Archetypy, Doświadczenie umysłu” 
Cesarzowa 
(archetyp) 

Zobacz „Archetypy, Katalizator umysłu” 

Chaldea 76.6, 88.22 
Chaos 13.16, 28.6, 40.1, 78.29, 83.14 
Chiny 21.28 
Choroba 23.13-15, 34.7, 40.15, 45.2, 60.20, 61.7, 63.31, 

65.16, 66.29, 66.31-34, 73.19, 76.19-21, 83.3-6, 
83.9, 84.2-3, 94.2-3, 105.17-18 

Choroba 25.1, 66.13, 66.32, 83.2, 84.23, 101.5, 102.2, 105.4, 
105.18, 106.13 

Choroba umysłowa 40.15-16, 66.32, 66.34 
Chrześcijaństwo 88.19 
Ciało astralne 47.8, Zobacz także „Kompleks ciała, Zielony 

promień” 
Ciało Buddy 47.8, Zobacz także „Kompleks ciała, fioletowy 

promień” 
Ciało dewakaniczne 47.8, Zobacz także „Kompleks ciała, Niebieski 

promień” 
Ciało eteryczne 47.8, 47.11, 47.15, 48.7, 66.14, 66.26, Zobacz także 

“Kompleks ciała, Promień indygo” 
Ciało tworzące 
formę 

47.11, 48.7, 51.10, 71.6, Zobacz także "Ciało, 
Promień indygo” 

Ciemność 7.15, 11.26-28, 13.16, 19.17, 21.9, 25.6, 35.8, 40.1, 
62.20, 68.7-8, 69.14, 71.7, 73.4, 78.11, 79.20, 80.7-
8, 80.10, 80.15, 85.11, 89.29, 89.35, 91.22, 94.16, 
97.9 

Crowley, Aleister 18.10-11 
Crucifixion of 
Esmerelda 
Sweetwater (book) 

67.16, 68.13, 69.20-21 

Crux Ansata Zobacz „Ankh” 
Czakra Zobacz „Centrum energii” 
Czarna dziura 29.18-19, 40.1 
Czas/przestrzeń Zobacz także “Przestrzeń/czas” 

 
Ogólnie (np. moment lub długość trwania 
czasu/przestrzeni) 
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1.11, 1.13, 2.2, 2.6, 3.14, 4.2, 6.10, 6.13, 7.12, 8.2, 
10.9-10, 10.12, 10.16, 12.1, 14.10, 14.24, 65.2, 
69.6, 76.13, 105.4 
 
Czas/przestrzeń analogia 
32.12, 48.7, 51.10, 70.14, 71.5-6, 73.10, 75.36, 86.7 
 
Metafizyczny  
21.5, 21.7, 25.4, 25.6, 26.22, 26.30, 26.32, 28.18, 
29.13, 29.17, 29.19, 30.2, 30.14, 39.4, 40.1, 41.4, 
41.20, 43.12, 48.7, 50.7, 50.9, 51.7, 52.10, 53.3, 
55.9, 57.12, 57.26, 57.33, 58.16, 59.14, 62.4, 63.25-
26, 65.9, 66.13-14, 66.22, 66.26, 67.6, 68.6-8, 
69.11-14, 70.6-7, 70.12, 70.14, 70.17, 70.19, 70.22, 
71.5-7, 71.21, 74.8, 75.33, 76.3, 78.5, 78.24, 79.20, 
81.4-5, 82.25, 83.3, 83.7, 84.17, 86.15, 87.7, 87.27, 
95.27, 96.9-10, 100.3, 103.10-12, 103.14 

Czosnek 95.4, 95.6 
Czystość 95.7, 95.16, 96.4 
Czystość 4.8, 10.9, 12.28, 17.11, 21.17, 23.7, 25.6, 26.36, 

29.27, 30.4, 37.4, 38.5, 39.1, 40.4, 41.19, 41.21, 
55.5-7, 57.14, 57.17, 58.23, 60.3, 60.18, 62.6, 67.7, 
67.15, 69.5, 70.23, 71.14, 72.7, 73.2, 73.4, 73.13, 
73.22, 74.16, 74.19, 78.24, 78.32-33, 80.5, 81.5, 
82.10, 85.19, 88.17, 94.9, 94.26, 95.23-24, 96.2, 
96.4, 96.15, 98.2, 98.5, 99.3, 100.4, 105.4, 106.13 

Ćwiczenia fizyczne 
(dla Instrumentu) 

18.27, 25.2, 34.1, 39.2, 53.1, 66.3, 84.5, 100.3, 
103.3, 104.2 

D’Obrenovic, 
Michel 

Zobacz „Williamson, George Hunt” 

Dekonsekracja 
świętego miejsca 

95.3 

Deneb 10.15, 21.28 
Diabeł (Archetyp) Zobacz „Archetypy, Matryca Ducha” 
Diaspora 24.17, 25.4 
Dieta 40.14, 41.22, 42.12, 83.28, 84.3, 102.2, 102.5, 

102.12, 102.17, 102.21, 103.3, 105.2, Zobacz także 
“Jedzenie” 

Dinozaur 30.6-8 
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Do zbioru 17.15, 21.28, 30.13, 34.16-17, 35.4, 38.14, 40.4, 
41.19, 47.3, 47.6, 47.8, 48.7, 49.6, 50.8, 54.18, 
71.2-3, 77.16, 82.29, 87.6, 90.23, 98.6-7 

Doświadczenie 
(archetyp) 

Zobacz „Archetyp, doświadczenie” 

Drzewo Życia 44.16, 74.4, 76.9, 76.12 
Duchy 
(Utrzymujące się 
duchy) 

47.12-14 

Dusza 10.1, 12.14, 14.3, 26.21-22, 34.10, 44.10, 47.15, 
54.15, 59.5, 72.5 

Dwie ścieżki 16.31, 19.16-19, 20.9-11, 39.12, 46.10, 46.16, 
54.25, 64.16, 69.11, 71.14, 73.4, 78.25, 80.9-14, 
85.9-13, 90.21-23, 93.3, 93.10, Zobacz także 
„Biegunowość (w świadomości)” 

Dyscypliny ciała 3.16, 4.17-18, 5.2, 41.21-22, 61.6, 64.20, 66.32-33 
Dyscypliny Ducha 4.17-19, 6.1, 41.21-22, 42.12, 52.3, 52.11, 73.17, 

73.22, 74.11, 80.9, 80.20, 103.8 
Dyscypliny 
osobowości 

4.8, 11.20, 42.2, 51.2, 52.1-7, 52.11, 54.8, 54.15-16, 
58.19, 60.13, 71.15, 74.5-11, 75.35, 82.3, 83.3, 
84.22, 85.16, 105.20 

Dyscypliny umysłu 3.16, 4.17, 5.2, 41.21-22, 44.10, 46.9, 52.2, 82.3 
Dzieci 16.10, 42.12, 63.16, 63.18, 66.14, 90.13 
Dziesięć Przykazań 16.15, 16.18, 16.20, 60.17 
Dziura 6.1, 65.2 
Echnaton Echnaton 

2.2, 23.6, 23.12-13 
Eden 77.17 
Efekt okna 12.7, 16.3-7, 17.27, 24.8, 26.34, 67.19-20, 72.8 
Egipt 1.3, 1.5, 2.2, 14.4-5, 14.26, 22.21-22, 23.1-2, 23.6, 

23.8, 23.13-14, 24.4, 24.6, 27.1, 51.4, 51.6, 60.14-
15, 76.6-8, 88.16, 88.21, 88.24, 89.16-17, 89.22-23, 
90.29 
 
Tarot Egipski 
91.18, 91.26, 92.7-8, 93.15, 103.15 

Ego 15.10-12, 18.5, 62.20, 62.23, 67.7 
Einstein, Albert 17.8-9, 26.20, 39.4 
Eisenhower, 
Dwight D. 

24.19, 26.33 
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Eksperyment 
Filadelfia 

26.20 

Ektoplazma 47.8, 69.3 
Elektryczność 19.19-20, 20.9, 25.5, 28.18-19, 31.2, 38.12, 39.4, 

48.2, 49.4, 55.16, 57.18, 58.16, 59.17, 60.18, 63.13, 
65.12, 65.22, 66.22, 66.26, 75.33, 84.10-11, 87.18, 
88.10, 93.3-4, 93.6, 96.6-8, 106.6 

Energia jądrowa Wojna jądrowa, Urządzenie jądrowe 
7.12, 9.18-19, 11.23, 17.3-9, 24.4, 26.21-31, 38.2-3, 
Zobacz także “Hiroshima” 

Energia życiowa Witalność, siła witalna 
13.24, 15.1, 15.23, 17.14, 18.3-4, 18.26-27, 19.22, 
22.29, 23.6, 24.1, 25.1-3, 26.38, 26.40, 29.33, 33.1, 
44.1-2, 44.7-8, 44.13, 48.1-2, 53.1, 63.3, 63.6-7, 
64.4, 65.4, 68.2, 70.2, 70.4, 72.1, 72.10, 75.1, 
75.10, 76.1-3, 83.2, 86.1-3, 86.23, 88.6, 92.2, 96.1-
2, 100.12, 103.1 

Entropia duchowa 7.15, 36.15, 46.9, 60.26, 87.14 
Ewolucja Ewolucja ducha 

28.13-14, 30.1, 30.5, 30.7, 30.14, 36.15, 36.17, 
37.3, 39.10, 40.3, 41.4, 41.10, 41.18, 45.11, 47.2, 
48.8, 50.5, 51.5, 52.2, 52.11, 54.24, 60.27, 65.17, 
67.11, 70.22, 71.6, 74.10, 77.10, 77.24, 78.33, 82.7, 
82.12, 83.25, 83.27, 84.22, 88.16, 88.24, 89.26, 
90.13, 90.15, 90.26, 91.36, 92.11, 92.17, 92.19, 
93.14, 93.16, 97.9, 105.14-16, 106.23 
 
Ewolucja fizyczna 
Zobacz “Nauki, ewolucja” 

Faceci w czerni 12.20-23 
Fantazja 16.54-7, 61.6 
Fizyka Zobacz „Nauka, fizyka” 
Forma myślowa 3.11-14, 6.14, 6.23, 13.23, 14.7, 15.4, 17.1, 17.17, 

22.1, 23.6, 26.20, 37.6, 44.5, 63.32, 76.2-3, 77.6, 
78.7, 83.4, Zobacz także “Marzyć” i “Post” 
 
Istota formy myślowej lub projekcja 
2.6, 7.12, 8.30-31, 12.9, 12.18, 16.43-46, 17.37, 
24.9, 24.13, 24.19, 26.32, 27.2,43.5-7,  51.4, 53.8-9, 
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53.13-14, 62.1-4, 62.23, 70.19, 95.4, Zobacz także 
“Wielka Stopa” i “Faceci w Czerni” 

Franklin, Benjamin 26.15-16 
Frye, Daniel 8.30 
Fuzja 32.9-10, 41.4-5 
Genghis Khan 11.9-15, 17.25 
Gęstość Zobacz także “Wymiar” i “Sub-gęstość” 

6.14-15, 7.15-16, 9.4, 11.3, 13.8, 13.13, 13.20-23, 
15.25, 16.2, 16.21-30, 16.33, 16.38, 16.51, 16.53, 
17.1, 17.18, 17.41, 18.5-7, 19.12, 26.24, 27.16-17, 
28.4, 28.13-16, 29.2, 29.13-14, 29.32, 30.2, 32.8-9, 
32.12, 36.1, 39.4, 40.1, 40.3-6, 41.7-8, 41.15-18, 
41.26, 43.22, 45.7, 45.11, 47.3-6, 48.1, 48.10, 51.2, 
52.3-7, 52.12, 54.4, 57.33, 60.12, 62.27-29, 63.8, 
63.25, 63.29, 63.32, 65.18, 70.15, 71.10, 71.13, 
75.24, 77.17, 77.24, 78.17-18, 78.24-25, 78.30, 
82.12-13, 82.29, 89.13, 90.24-26 
 
Pierwsza gęstość 
11.4, 13.15-18, 16.21, 28.6, 28.15, 29.11, 30.5, 
40.3, 41.7-8, 41.10, 76.13, 76.16, 78.29, 90.11 
 
Druga gęstość 
9.14-15, 9.17-19, 10.3-4, 10.15, 13.17-21, 14.1-3, 
16.21, 19.2-3, 19.5-9, 19.13-15, 20.1-4, 20.18, 
20.20, 30.5-7, 30.9-10, 30.12-13, 31.4, 34.7, 38.8, 
40.3, 41.10, 41.14-18, 41.17, 46.2, 53.14, 76.13, 
76.16, 76.20-21, 77.24, 89.9, 90.5-6, 90.10, 90.12, 
90.21-22, 91.12-13, 94.16, 98.6-7, 99.10, 101.5 
 
Trzecia gęstość 
Zobacz “Trzecia gęstość” 
 
Czwarta gęstość 
6.14-19, 11.3, 11.5-6, 11.8-16, 12.16-17, 12.28, 
13.20, 13.22-23, 14.17, 15.20, 16.11-12, 16.21, 
16.32, 16.39-40, 16.50, 17.1-2, 17.15, 17.18, 17.22-
24, 17.34, 20.8, 20.27-28, 20.36, 25.9-10, 26.12, 
26.34, 27.13, 29.19-20, 32.8-9, 33.9-12, 33.19-20, 
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34.16, 35.6-8, 36.1, 38.7, 38.14, 40.8-12, 40.15, 
41.4, 41.16, 42.6-7, 43.9-14, 43.16-19, 43.25-29, 
45.11, 47.2-6, 48.6, 50.7-9, 51.2, 52.3-7, 53.18, 
57.33, 58.19-21, 60.20, 61.13, 62.18-23, 62.28-29, 
63.8-32, 64.8, 65.6, 65.10-12, 65.17-19, 66.7, 
66.29-32, 67.7, 77.15-17, 78.24-25, 79.32-33, 
82.29, 85.9-13, 87.7-13, 87.25, 90.3-5, 90.9 
 
Piąta gęstość 
6.6, 13.20, 16.21, 16.41, 17.11-21, 25.9-11, 29.28, 
32.8-9, 33.20, 36.1, 36.12, 41.4, 41.16, 42.6-7, 
43.14, 43.20-29, 45.11, 47.3, 48.6, 51.2, 52.3-7, 
53.19-20, 57.33, 62.18-23, 63.17, 65.12, 66.6, 67.6-
15, 67.19, 67.26, 68.5-7, 68.15-16, 71.2-3, 75.17-
19, 77.24, 78.24-25, 80.5-6, 85.9-13, 87.6-9, 89.6, 
90.3-7 
 
Szósta gęstość 
1.1, 6.4-7, 6.23, 8.20, 12.28, 13.20, 14.19-21, 
16.21-22, 25.9-10, 32.8-9, 32.11, 33.20, 36.1, 36.7-
17, 36.22, 37.6, 41.4-6, 41.16, 43.14-15, 43.24-27, 
45.4, 45.11, 48.6, 51.2, 52.3-7, 52.9, 57.33, 59.3, 
60.13-16, 63.17, 64.6, 65.12, 66.6, 67.27, 68.10, 
69.11, 70.6, 70.9-12, 75.32, 75.36, 77.24, 78.25, 
81.16 
 
Siódma gęstość 
13.20, 14.19, 16.21-23, 32.8, 36.1, 36.8-9, 37.6, 
39.4, 41.4, 41.16 
 
Ósma gęstość 
6.8, 14.32, 16.21, 16.32, 28.15, 36.8, 40.1, 51.1, 
52.12 

Gięcie metalu 40.15, 50.10, 58.19-23, 63.16-19 
Głęboki Umysł Zobacz „Nieświadomy” 
Głód 42.7-8 
Główny cykl 6.14-15, 9.4, 20.27, 22.14, Zobacz także “Wielki 

cykl” 
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Gniew 40.9, 40.12, 46.5-7, 46.9-11, 54.22, 59.3, 66.32, 
98.9, 98.15, 99.5, 101.4, 105.17 

Gnostycyzm 51.6 
Goering, Hermann 35.5 
Grawitacja 20.7, 29.15-22, 37.8, 40.1, 52.2-5, 59.7, 70.23, 

71.14 
Grawitacja 
duchowa 

29.16-22, 37.8, 40.1 

Gry 19.17, 34.12, 50.7, 75.24 
Harmonia 1.1, 2.0, 4.13, 7.9, 7.14-15, 15.24-25, 16.5, 17.18, 

18.6, 18.11, 20.13, 22.3, 29.9-10, 29.30, 30.14, 
32.8-9, 33.1-2, 36.1, 36.17, 36.21-22, 37.3, 38.1, 
38.6, 38.9, 40.4, 41.26, 42.2, 42.7, 43.11, 47.6, 
47.15, 48.6-7, 49.9, 50.7, 53.2, 54.6, 54.15-16, 
54.32, 55.7, 57.9, 57.34, 60.5, 60.18, 60.20, 61.5, 
62.13, 64.8, 65.12, 66.3, 67.28, 67.31, 68.16, 69.6, 
71.14, 71.21, 75.28, 77.9, 77.17, 80.4, 85.11, 87.6, 
88.14, 89.35, 91.38, 92.3, 92.5, 94.9, 95.2, 95.4, 
95.16, 96.4, 96.22, 97.6, 99.5, 99.11, 100.15, 101.2, 
101.8, 103.8, 103.20, 104.4, 105.4, 105.22, 106.5, 
106.13, 106.17 

Hebrajski 74.17-19, 75.26 
Heraklit 25.4 
Hickson, Charlie 8.15-22, 38.10-11 
Hierofant 
(archetyp) 

Zobacz „Archetypy, Sygnifikator umysłu” 

Himmler, Heinrich 35.5, 36.12-15 
Hipnoza 70.5 
Hiroszima 26.23-31, Zobacz także “Energia jądrowa” 
Hitler, Adolph 7.14, 11.7, 35.4-5 
Hologram 13.8, 13.13, 26.23 
Homoseksualizm 31.8-10 
Horus 23.1 
Humor 21.9, 37.5, 53.9, 57.1, 67.26-27, 91.8, 106.20 
Idealny 4.20, 10.15, 12.31, 15.8, 19.20, 30.5, 36.7, 38.5, 

42.4, 42.15, 47.7, 51.5, 52.7, 52.9, 55.6-7, 57.33, 
64.15, 67.11, 75.15, 75.24, 78.5, 84.4, 95.25, 105.4, 
105.17 
 
Nieidealny 
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4.20, 8.10, 62.7, 92.14 
Ikhnaton Zobacz „Echnaton” 
Imhotep 23.8-9 
Inicjacja 2.3-4, 3.15-16, 4.1-8, 14.6, 14.10, 17.18, 22.22, 

23.6, 23.16, 41.23-24, 42.18-19, 55.11, 56.3, 56.6-
7, 57.14, 57.24, 57.28, 58.23, 59.8, 60.16, 76.6-8, 
83.3, 88.21-24, 94.7, 106.3, 106.12 

Inna jaźń 5.2, 12.13, 14.5, 15.4, 16.5, 17.2-3, 18.5-6, 18.12, 
19.5, 20.26, 20.36, 25.1, 26.34, 26.38, 30.5, 30.10, 
31.3, 32.1, 32.5-7, 32.9, 33.9, 33.11, 33.14-17, 
34.5-6, 36.15, 38.5, 40.13, 41.4, 41.14, 42.10, 
42.20, 42.3-4, 45.1, 46.9-10, 46.12, 47.13-14, 47.5, 
48.6-7, 50.7, 52.9, 55.3, 56.3, 58.6, 60.8, 60.16, 
61.6, 61.10, 64.5, 66.8-9, 67.7, 67.21, 68.18, 69.17, 
71.5, 73.22, 74.9, 74.11, 76.3, 80.11, 82.17, 83.18, 
83.27, 85.8, 86.20, 86.22, 87.21, 90.26, 99.8, 101.2, 
101.8, 105.2 

Inspiracja 14.25, 17.2, 22.21, 23.10, 26.38, 38.2-4, 42.13, 
42.15, 49.8, 52.2, 54.31, 65.12, 74.4, 82.19, 84.20, 
87.27 

Instrument Zobacz także “Pozdrowienie psychiczne” i “Kontakt z 
Ra” 
 
Poświęcenie/czystość 
21.1, 22.1, 44.7-8, 46.6, 60.3, 69.5, 80.5, 94.7, 94.9, 
102.2 
 
Męczeństwo 
44.1, 75.14-15, 84.4, 92.3, 100.3, 103.8, 104.3, 
106.4 

Inteligentna 
Energia 

3.8, 4.14, 8.2, 9.4, 10.15, 12.31, 13.7-9, 13.13-15, 
14.32, 15.9, 15.12, 15.21, 16.5, 17.18, 18.6, 18.15, 
19.1, 19.3, 19.12, 19.20, 21.13, 22.3, 26.22, 26.24, 
26.38, 27.2, 27.5-7, 27.12, 27.17, 28.2, 28.6, 28.11, 
28.13, 28.19, 29.2, 29.23-30, 30.2, 31.3, 36.7, 
39.10, 41.4, 47.4, 47.8, 47.15, 48.7, 50.8, 51.5, 
51.10, 52.2-3, 54.7-8, 54.11, 54.19, 54.23, 54.27, 
54.31, 58.12, 58.19, 58.23, 61.13, 63.6-7, 63.19, 
66.10, 73.13, 76.8, 80.21-22, 92.10, 92.13, 92.18 



 INDEKS 525 

 

Inteligentna 
Nieskończoność 

Nieskończoność, Jeden Nieskończony Stwórca, 
jedność 
1.7, 3.8-9, 4.2, 4.5, 4.8, 4.13-14, 4.17-18, 4.20, 
4.23, 5.1-2, 6.1, 6.7, 7.15, 7.17, 8.2, 8.30, 9.4, 
10.15, 11.8, 11.10, 11.20, 12.2, 12.26, 12.31, 13.5-
9, 13.12-17, 14.16, 14.28, 14.32, 15.7, 15.12, 16.21, 
16.49, 17.2, 17.17-19, 17.25, 17.33, 18.1, 19.1, 
26.38, 27.2-13, 28.1-2, 28.6, 29.10, 29.27, 29.29-
30, 29.32, 30.2, 30.14, 31.3, 32.2, 34.2, 34.16, 36.7, 
38.14, 39.10, 39.12, 40.1, 41.4, 41.19, 41.25, 44.13, 
47.3-4, 48.7, 48.10, 49.2, 50.8-10, 51.10, 52.12, 
54.31-32, 57.24, 57.33, 58.23, 61.13, 62.23, 64.4, 
65.6, 66.5, 67.28, 67.30, 71.17, 74.11, 80.20-22, 
82.4, 84.20, 86.20, 92.13, 92.17-18, 92.22, 95.27, 
100.7, Zobacz także “Wiara” i “Jeden Nieskończony 
Stwórca” 
 
Brama do Inteligentnej Nieskończoności 
4.2, 4.13, 6.1, 7.12, 7.17, 8.2, 9.4, 11.8, 11.10-11, 
11.20, 14.16, 14.32, 15.12, 16.21, 17.2, 17.18, 
17.25, 17.33, 29.27-30, 30.2, 31.3, 34.16, 39.4, 
39.10, 39.12, 40.4, 41.6, 47.8, 48.7, 48.10, 49.2, 
50.13, 52.2, 54.31-32, 57.24, 57.33, 58.19, 58.23, 
61.13, 63.19, 64.4, 65.6, 66.5, 67.28, 67.30, 73.10, 
73.13, 74.11, 84.20-21, 86.20 
 
Negatywny kontakt z Inteligentną Nieskończonością 
11.8, 34.16, 38.14, 39.12, 47.3-4, 75.23, 85.11 

Intencja 7.14, 18.1, 24.4, 37.5, 47.6, 49.8, 56.3, 57.12, 
60.29, 65.11, 69.5, 72.6-7, 83.14, 93.10, 95.5, 
95.23, 96.4, 96.14, 105.4, 106.13 

Intuicja 19.11, 19.13, 26.38, 30.2, 37.3, 38.4, 49.4, 58.23, 
65.17, 74.4, 78.34, 88.17 

Inwestycja 
(ewolucyjna) 

13.12, 13.21, 14.1-2, 30.13, 46.2, 77.24, 90.11-12, 
105.10 

Istnienie 
równoległe 

11.3, 36.2-5 

Jahwe 16.14, 17.17, 18.14-24, 24.6, 24.9, 60.17, 74.19 
Jastrząb 23.1, 96.11-12, 97.3, 97.5, 97.7, 105.12, 106.23 
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Jaźń 1.10, 3.10, 5.2, 10.14, 11.28, 11.31, 12.10, 12.31, 
13.21, 14.14, 15.7, 15.14, 16.50, 16.56, 17.2, 17.18, 
17.30, 17.43, 18.6-7, 18.12, 21.9, 26.38, 32.14, 
33.14-17, 34.6, 34.9, 36.5, 40.12-15, 41.21, 42.11, 
48.6-7, 53.9, 54.7, 54.27, 57.33, 58.23, 65.20-22, 
66.32, 70.9, 70.11-12, 71.5-7, 71.16, 73.22, 74.11, 
75.25, 75.32, 92.18 

Jeden Nieskończony 
Stwórca 

Zobacz także “Inteligentna Nieskończoność” 
26.36, 29.10, 30.5, 39.2, 43.13, 49.2, 55.7, 56.3, 
60.18, 67.7, 67.28, 71.17, 72.17, 73.8, 74.4, 75.2, 
75.23, 78.9, 80.8, 80.17, 80.20, 81.7, 81.33, 82.10, 
82.29, 87.6, 87.23, 88.6, 88.17, 88.19, 92.24, 94.9, 
95.24, 97.9, 100.4, 105.11 
 
Jedyny Stwórca 
12.5, 13.13, 15.7, 16.9, 16.11, 17.22, 18.13, 19.7, 
19.20 
 
Nieskończoność 
1.7, 3.8, 6.25, 7.12, 10.13, 13.5-6, 16.37, 16.54, 
22.12, 29.18, 39.4, 52.12, 63.30, 81.14, 82.7, 83.9 
 
Jedność 
1.1, 1.5, 1.7, 3.10, 6.7, 7.2, 7.9, 15.4, 15.7, 15.25, 
16.21, 18.1, 22.21, 25.5, 27.5, 27.7, 27.12-13, 
27.15, 28.1, 28.16, 29.19, 30.1, 32.6, 36.12, 36.15, 
46.13, 47.2, 47.8, 48.6, 50.5, 52.11, 53.9, 57.33, 
63.7, 64.6, 70.22, 71.17, 75.32, 78.25, 81.19-20, 
82.12, 90.29, 95.25, 97.9, 100.13, 103.4, 105.2, 
105.4 

Jedna Pierwotna 
Myśl 

1.0, 1.10, 1.7, 52.11-12, 54.8, 60.27, 71.12-13, 
77.19, 78.10, 78.19-20, 78.22, 78.34, 82.9-12, 
84.22, 93.5, Orion 
 
Gwiazdozbiór Oriona 
11.12, 62.16 
 
Grupa/Imperium Oriona 
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7.12-15, 8.12-14, 11.12-13, 11.18, 11.21, 11.31, 
12.2, 12.9, 12.14-15, 12.18-22, 14.13, 16.2, 16.8-
10, 16.13, 16.15-19, 16.57-61, 17.0, 17.16-17, 
18.20-22, 18.24-25, 20.29-35, 21.21-23, 24.6, 24.8, 
24.11-14, 24.16-17, 25.1, 25.4-6, 25.10, 26.19, 
26.33-34, 31.12, 31.15, 38.14, 43.7, 48.6, 51.2-3, 
53.10-11, 53.14-17, 53.22, 55.4-6, 60.27, 62.1-2, 
62.14-21, 67.7, 68.5, 69.9, 69.17, 72.5-6, 72.15, 
72.17, 75.17, 77.8, 90.4 

Jednoczesność 36.4-5, 70.9, 70.11-12, 81.18, 82.6, 91.7, 105.16 
Jedność Zobacz „Inteligentna Nieskończoność” i „Jeden 

Nieskończony Stwórca” 
Jedzenie 4.22, 18.4, 18.27, 19.22, 21.12-13, 23.14, 25.2, 

40.14, 42.7-8, 43.17-24, 64.4, 65.9, 77.8, 77.10, 
81.10, 83.28, 85.2, 88.19, 98.5, 99.1-2, 102.2, 
102.5, 102.9-10, 102.12-16, 104.4 

Jefferson, Thomas 26.15-16 
Jezus Jeszua z Nazaretu 

17.10-12, 17.16-22, 33.11, 73.13, 73.16, 75.14-15, 
75.17, 88.19, 104.25 
 
“Powtórne przyjście” 
17.22 

Joga tantryczna 84.14 
Judaizm 17.20, 75.14 
Judasz Iskariota 17.17 
Ka 47.11, Zobacz także “Ciało promienia indygo” 
Kanał transu Zobacz „Kanał, Trans" 
Kanał 
wąskopasmowy 

Zobacz „Kanał, Trans" 

Kanał, Trans Wąskie pasmo 
1.0, 1.10-11, 1.13, 2.0, 2.4, 2.6, 3.15, 5.1, 6.1, 6.3, 
7.10, 12.15, 13.13, 14.25, 14.32, 17.14, 17.22, 18.3, 
18.14, 19.22, 22.1-2, 22.19, 22.27, 26.36, 27.1, 
30.17, 33.2, 35.8, 36.21, 37.4, 38.1, 44.8, 48.6, 
55.7, 60.24-25, 61.12, 62.1, 62.10, 62.14, 62.20, 
62.23, 62.25, 64.5, 65.4, 68.4-7, 68.11, 69.3-7, 
69.18-19, 72.5, 72.17, 74.3, 74.19, 75.8, 75.33-34, 
79.4-5, 81.3-10, 83.2, 84.8, 85.2, 85.17, 85.19-20, 
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86.23, 88.5, 88.10, 89.2, 89.6-7, 89.16, 91.7-11, 
94.3, 94.7, 94.9, 97.15, 102.20, 103.3, 103.8, 106.9, 
Zobacz także „Metodologia kontaktu z Ra” 

Karma 9.2, 9.18, 10.1, 10.4, 12.28-29, 16.61, 17.20, 18.12, 
34.4-5, 34.17, 35.1, 35.8, 71.20 

Kasjopeja 11.12 
Katalizator 4.20, 5.1, 17.2, 17.18, 19.3, 19.12-13, 22.5-6, 28.1-

2, 28.5, 28.13, 29.30, 33.6-9, 33.12, 33.14-17, 34.6-
7, 34.9, 34.12-15, 36.2, 36.17, 40.12, 40.15, 41.22, 
42.2, 42.9-10, 43.9, 43.18, 46.7, 46.9, 46.14-16, 
47.6, 48.6-8, 49.4-6, 50.2-5, 52.9, 54.14-24, 54.28, 
60.20, 61.2, 61.4, 61.7, 61.9, 64.8, 64.15-16, 64.20, 
65.15, 66.9, 66.13-14, 66.32-34, 73.10-37, 76.21, 
78.36, 80.13-15, 81.11-13, 83.3, 83.18, 83.26-27, 
86.7, 86.20-21, 92.11, 92.13-14, 93.8, 93.10-12, 
93.20, 94.10-12, 94.20, 94.22, 95.19, 95.24-26, 
96.2, 99.10, 101.2-4, 103.4, 104.4, 104.16 

Katalizator 
(Archetyp) 

Zobacz „Archetyp, katalizator” 

King, Martin 
Luther 

34.10-11 

Kobieta/Mężczyzna 5.2, 26.38, 31.7-10, 54.3, 74.4, 78.3, 78.36, 84.22, 
87.22-28, 89.19, 89.36, 91.18, 92.20, 92.25, 92.28, 
93.10, 94.10, 94.14, 95.19, 99.8, 100.6 

Kochankowie 
(Archetyp) 

Zobacz „Archetypy, Transformacja umysłu” 

Kolory 1.7, 27.17, 28.2, 32.12-13, 33.3, 33.20, 38.5, 40.3, 
40.5-6, 40.11, 40.15, 41.14, 41.19, 41.25, 42.13, 
43.8, 44.14, 47.3, 47.8, 48.7, 48.10, 49.6, 51.5, 
54.5-6, 54.8, 54.11-12, 56.5-6, 57.12, 58.20, 59.23, 
62.29, 63.25, 63.28, 64.4, 67.6, 67.11, 74.4, 77.17, 
78.18, 81.3, 85.11, 92.22, 92.34, 93.8, 94.16, 94.18, 
94.23, 97.12-13, 97.17, 99.11 

Koło fortuny 
(archetyp) 

Zobacz „Archetypy, katalizator ciała” 

Kompleks 79.42, 83.19-20, 89.20 
 
Kompleks ciała 
Zobacz “Kompleks ciała” 
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Kompleks świadomości 
6.24, 9.18, 21.9, 28.19, 61.2, 67.6, 67.13-15, 68.6-7, 
74.4, 75.24, 78.11, 78.33, 78.37, 79.20, 80.20, 82.7, 
82.11-12, 84.8, 87.7, 91.33 
 
Kompleks umysłu 
Zobacz “Kompleks umysłu” 
 
Kompleks umysłu/ciała/ducha 
Zobacz “Kompleks umysłu/ciała/ducha” 
 
Kompleks fizyczny 
Zobacz “Kompleks ciała” 
 
Kompleks społeczny 
10.1, 10.7, 10.12, 10.15, 11.16-17, 13.23, 14.4, 
14.6, 16.6, 16.10, 17.1, 18.6, 18.8, 18.21, 19.11,  
19.14, 21.28, 22.6, 22.22, 23.1, 31.4, 45.1, 52.2, 
64.15, 70.7, 71.14, 83.10, 83.14 
 
Kompleks pamięci społecznej 
Zobacz “Kompleks pamięci społecznej” 
 
Kompleks wibracji dźwiękowych  
Zobacz “Kompleks wibracji dźwiękowych” 
 
Kompleks ducha 
Zobacz “Kompleks ducha” 

Kompleks ciała Kompleks fizyczny 
2.3, 3.16, 3.8, 4.17-18, 5.2, 6.4, 10.14, 11.30, 14.18, 
15.4, 15.8, 18.15, 18.20, 18.27, 19.9-11, 19.13, 
19.20, 20.3, 23.7, 26.13, 29.19, 30.2-3, 30.5, 31.6, 
31.15, 36.8, 39.1, 40.9, 40.12, 40.14, 41.12, 41.21, 
43.22, 46.9, 47.8-10, 48.2, 48.10, 49.5, 51.5, 54.6, 
54.17, 54.27, 56.1, 58.3, 58.19, 59.17, 60.20, 61.2, 
61.6-7, 61.10-11, 62.5, 62.28, 63.25, 63.27, 65.19, 
65.22, 66.32-34, 67.23, 68.6, 69.5, 73.22, 76.20-21, 
77.9, 77.17, 78.5, 78.10-12, 78.19, 81.14, 82.12, 
82.14, 83.2, 83.5-6, 83.19-20, 83.22-23, 84.17, 
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86.12, 86.18, 86.20, 87.22-23, 88.17, 90.11-12, 
90.18, 91.11, 92.19, 94.3, 94.10, 97.10, 99.10, 
105.14, 105.16, 105.19-21, 106.4 
 
Kompleks ciała czerwonego promienia 
3.8, 47.8 
 
Kompleks ciała pomarańczowego promienia 
3.8, 47.8, 47.14 
 
Kompleks ciała żółtego promienia 
3.4, 3.8, 47.8, 47.10, 47.13-15, 48.10, 68.6, 74.3, 
75.24, 79.9, 103.2-3 
 
Kompleks ciała zielonego promienia 
3.8, 47.8, 47.11, 54.6, 63.25, 63.27, Zobacz również 
"Ciało astralne" 
 
Kompleks ciała niebieskiego promienia 
3.8, 12.5, 47.8, 51.2, 54.6, 67.6, 67.15, Zobacz 
również "Ciało dewakaniczne" 
 
Kompleks ciała indygo promienia 
3.8, 47.8, 47.11, 47.15, 48.7, 51.10, 54.6, 66.14, 
70.14, 70.17, 71.6, Zobacz również "Ciało eteryczne" 
 
Kompleks ciała fioletowego promienia 
3.8, 47.8, 48.7, 48.10, 54.6, Zobacz również "Ciało 
Buddy" 
 
Związek ciała z umysłem i duchem 
6.1, 19.20, 32.10, 40.14, 47.8, 48.2, 51.5, 61.6-7, 
77.9 
 
Sakramentalna część ciała 
4.18, 26.38, 31.3, 32.6, 49.2, 86.20, 95.5 
 
Równoważenie ciała i wiedza o ciele 
Zobacz "Równoważenie ciała" 
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Kompleks duchowy 2.3, 3.15, 4.2, 4.17-18, 4.20, 6.1, 6.14, 7.15, 10.8, 
10.14-15, 13.21, 15.12, 16.59, 17.18, 18.11, 18.18-
19, 19.2-3, 19.20-21, 20.24, 21.9, 22.2, 23.7, 26.21-
23, 26.38, 27.6, 29.16, 29.33, 30.2, 30.4-5, 30.12-
13, 32.10, 34.6, 34.12, 35.8, 39.1, 39.10, 40.14, 
41.21, 43.9, 45.11, 46.2, 47.8, 47.12-13, 47.15, 
48.2, 48.6, 48.8, 49.2, 49.5, 50.5, 50.13, 51.5, 
52.11, 53.11, 60.16, 60.26-27, 61.3, 61.7, 62.14, 
63.13, 63.31, 66.9, 66.13, 66.22, 67.28, 67.30, 
72.10, 73.22, 76.1, 76.8, 76.16, 77.12-13, 78.5, 
78.10-12, 78.19, 79.4, 79.15, 79.17-18, 79.20, 80.3, 
80.8-10, 80.13-20, 81.14, 83.19, 85.16, 88.17, 
88.24, 90.30, 91.20, 91.25, 92.18-19, 92.24, 92.30, 
93.8, 93.12, 93.18, 93.24, 94.7, 95.7, 95.16, 95.27, 
97.16, 97.19, 98.7, 99.7, 105.20 
 
Duch jako pojazd 
6.1, 23.7, 30.2, 49.2, 67.28, 67.30, 79.4, 80.14-15, 
95.27, 105.20 

Kompleks pamięci 
społecznej 

1.5, 2.0, 3.6, 3.10-11, 6.4, 6.16, 6.23, 7.2, 7.8-9, 
7.14-16, 8.2, 8.11, 8.18, 9.9, 10.1, 10.7, 10.12, 11.3, 
11.16-17, 12.26, 14.7, 14.18, 14.28, 14.32, 15.18, 
16.13, 16.21, 16.32, 17.13, 18.6, 18.13, 19.7, 21.1, 
22.1, 23.16, 25.5, 25.9, 27.1-2, 33.21, 36.1, 36.22, 
37.7, 38.6-8, 38.14, 41.26, 42.6, 43.13-15, 45.4, 
45.11, 46.17, 47.2-3, 48.6, 52.3-5, 52.9, 53.1, 53.7-
8, 55.4, 55.7, 56.4, 60.14, 60.16, 60.25-26, 62.16-
17, 62.20, 64.6, 64.15, 65.17, 66.30, 69.5, 70.7, 
78.23, 81.27, 83.28, 87.9, 87.12-15, 89.7, 89.12, 
98.5, 105.11 

Kompleks umysłu Umysł 
3.1, 3.16, 4.17, 5.2, 6.1, 10.3, 10.8, 10.14, 11.17, 
16.48-49, 18.19, 19.11, 19.13, 19.20, 19.22, 20.33, 
22.1-2, 23.7, 26.13, 30.2, 30.4-5, 31.15, 32.10, 35.8, 
36.10, 39.1, 40.14, 41.21, 46.2, 46.9, 46.12, 49.4-5, 
49.8, 51.5, 52.2, 53.11, 56.1, 61.2, 61.9, 61.13, 
63.31, 64.4, 65.17, 66.34, 67.23, 67.30, 73.22, 76.8, 
77.6, 77.12-13, 78.10-12, 78.19, 78.31, 78.33, 
79.13, 79.37, 79.40-42, 81.14, 83.19, 84.13, 86.18, 
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86.20, 88.16-17, 90.14, 90.28-29, 92.19, 94.3, 
94.11, 97.10, 106.4, 106.22 

Kompleks 
umysłu/ciała/ ducha 

1.7, 3.8, 3.16, 4.9, 4.10, 6.1, 8.16, 10.6, 10.9, 11.8, 
11.10, 11.17, 12.10, 12.31, 13.21-22, 15.9-10, 
15.12, 15.14, 16.59, 17.1, 17.15, 17.18, 17.30, 
17.38, 18.6, 18.15, 19.7, 19.20, 20.24, 20.32, 21.9, 
26.23, 26.38, 28.13-14, 29.7*, 29.10, 29.23-27, 
30.2-5*, 30.7, 31.2, 32.7, 33.8, 34.8-9, 36.1-2, 36.4-
9, 36.11-12, 37.6, 40.12, 41.14, 41.21, 43.14, 43.30, 
46.2, 47.8, 48.2, 48.7-10, 49.5-6, 50.2-3, 50.9, 51.1, 
51.4-6, 51.8, 51.10, 52.2, 52.11, 54.3, 54.5-9, 54.11, 
54.13-17, 54.24-25, 54.27, 54.30, 57.6, 57.9, 59.11, 
60.16, 63.7, 63.14, 63.25, 63.28, 63.32, 64.10, 
65.16-17, 65.19, 66.9, 66.12, 66.14, 67.4, 68.11-17, 
69.7, 70.7-11, 70.14-15, 72.5-7, 72.10, 73.8-9, 
73.21, 74.3, 76.1-2, 76.21, 77.10, 77.15, 77.17, 
78.19-20, 79.6, 79.17, 79.19, 81.27, 82.12, 82.17*, 
82.22, 83.16, 83.19, 84.4, 84.10, 86.7-10, 86.15, 
86.18, 87.17, 87.22-23, 87.25, 88.17, 88.23, 90.6, 
90.23, 90.28, 91.11, 92.11, 92.13, 92.17-19, 93.10-
12, 94.10-11, 95.18, 95.25, 97.17, 98.5, 98.14, 
100.9, 101.2, 105.4, 105.13-14, 105.16, 105.18-20 

Kompleks wibracji 
dźwiękowych 

Kompleks wibracyjny dźwięku 
4.6, 7.9, 14.28, 27.4, 71.6, 74.12-19, 75.14, 75.17, 
75.26-28 

Komunia Święta 
(chrześcijańska) 

64.4, 88.19 

Konfederacja Plant 1.0-1, 2.2, 2.4, 6.24-25, 7.1, 7.6-9, 7.12, 7.15, 8.1, 
8.6, 8.12, 8.30-31, 10.1, 10.12, 11.21, 11.25, 12.3, 
12.5, 12.9, 12.11, 12.15, 12.18, 14.13, 14.18, 14.28-
29, 16.8, 16.13, 16.19, 16.22, 16.32-35, 17.0-9, 
17.11, 17.22, 18.13, 18.23, 19.5-7, 20.26-28, 21.5, 
21.14-20, 22.11-12, 22.16-21, 24.4, 25.4-10, 26.20-
22, 26.32, 26.36, 27.1, 31.12, 37.5, 38.1, 41.26, 
44.8, 51.1, 53.3, 53.6, 53.9, 53.12-18, 60.17, 60.24-
27, 65.15, 66.2, 67.4, 69.18, 89.5-7, 100.4, Zobacz 
także „Wędrowcy” i „Bracia i Siostry od Smutku" 

Kontakt z Ra Energetyzowanie instrumentu/kontaktu 
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1.11-13, 3.4, 5.3, 11.2, 15.23, 17.44, 18.4, 18.26-27, 
19.22, 22.29, 33.1, 55.1, 56.2, 61.12, 64.4, 64.20, 
69.2, 74.18, 75.10, 76.2-3, 77.25, 78.7, 78.38, 82.2, 
86.23, 91.37, 93.23, 94.7, 96.21, 99.9, 101.9, 
102.20 
 
Energetyzowanie instrumentu poprzez transfer energii 
seksualnej 
39.2, 44.1, 44.13, 48.2, 68.2, 72.16, 76.2-3, 79.2–4, 
81.7, 83.2, 87.27 
 
Podtrzymywanie 
3.17, 6.27-29, 13.26, 18.4, 21.29, 22.2, 24.2-3, 24.5, 
24.7, 24.15, 24.18, 24.21, 25.2-3, 26.9, 26.14, 
26.29, 26.37, 26.39, 28.12, 28.17, 30.17, 31.1, 34.1, 
44.1-2, 44.7-9, 44.13, 45.1-2, 45.12, 46.6, 60.1-9, 
62.0-14, 62.26, 66.1-4, 75.9-11, 77.10, 78.5, 79.43, 
94.3-4, 94.9, 97.14, 97.19-20, 98.15-17, 101.1, 
102.1, 103.2, 103.15-20, 104.1-2, 104.20-21, 105.1, 
105.11, 106.16, 106.20, Zobacz także “Harmonia” 
 
Metodologia 
1.11-13, 2.0, 2.6, 3.1-5, 3.18, 5.1, 5.3, 6.3, 6.26, 
55.7, 64.5, 74.3, 88.10-12, Zobacz także “Kanał, 
Trans” 
 
Wymagania wstępne 
1.11, 2.0-1, 6.20, 12.1, 14.25, 36.21, 37.3-5, 39.9, 
53.2, 61.4, 62.13, 64.5, 69.5, 71.21, 74.3, 95.10-17 

Kontemplacja Zobacz „Modlitwa lub Kontemplacja” 
Kontrola Manipulować 

11.15, 11.18, 11.20-21, 12.2, 32.2, 46.9-12, 46.16, 
48.6, 52.7, 53.14, 54.19, 54.25, 62.20, 65.7-8, 67.8, 
67.23, 75.19, 83.12, 87.6-9, 87.15, 89.31, 99.8, 
100.13 

Kosmiczny Umysł Zobacz „Kosmiczny Umysł” 
Koty (nasze) 30.13, 46.2, 98.6, 98.9, 98.13, 104.7-10, 104.18, 

104.24 
Kroniki Akaszy Sala rekordów 
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14.32, 91.7, zobacz także „Umysł rasowy” 
Krystalizacja Krystalizować, Krystaliczny 

2.1, 2.3, 3.6, 28.2, 29.23, 29.27, 29.30, 34.10, 
39.12, 47.7, 49.8, 51.7-8, 56.3, 57.6, 57.8-9, 57.12, 
57.16-17, 58.18, 59.17, 64.5, 66.5, 66.10-11, 66.15, 
73.10, 73.17, 74.6-9, 74.11, 75.23, 81.27, 83.3, 
83.18, 84.10-11, 85.16 

Kryształy 2.3, 6.21, 14.7, 22.21, 29.24, 29.27-28, 29.31, 58.3 
 
Uzdrawianie kryształami 
Zobacz “Uzdrawianie, kryształy” 

Krzyż Południa 11.12, 62.16 
Krzyż tau 103.11 
Księga Urantii 14.30 
Księżyc (archetyp) Zobacz „Archetypy, Doświadczenie ducha” 
Kundalini 11.10, 17.39, 34.2, 42.9, 42.11, 49.5-6, 50.2, 52.7, 

52.11, 54.27, 54.29-31, 57.6, 57.14, 57.33, 72.17, 
73.8, 73.10, 93.21-22 

Kwarantanna 
(Ziemi) 

6.25, 7.8, 7.12, 8.15, 9.9, 12.3, 12.5-7, 16.1-7, 
16.13, 17.27-28, 21.8, 23.16, 24.8, 26.34, 67.13, 
67.19-20, 72.8, 90.4, 100.4 

Larson, Dewey B. 
(fizyka) 

20.6, 20.7, 27.14, 28.1, 28.18, 39.4, 41.20 

Lej obojętności 3.6, 17.33, 19.18, 20.17, 40.16, 46.9, 46.16, 64.15-
16, 94.20, Zobacz także „Biegunowość (w 
świadomości)” 

Lemuria Mu 
10.15, 14.4, 21.24-25, 21.27-28, 24.6 

Lincoln, Abraham 26.15, 26.17-19, 35.6, 35.8 
Logos 13.7, 13.16, 15.21, 18.6, 19.12, 28.1, 28.6-7, 28.9-

11, 28.13, 28.18, 28.20, 29.2-5, 29.13, 30.15, 39.4, 
41.4, 41.8, 41.12, 41.18, 41.25, 47.2, 51.10, 52.12, 
54.4-5, 54.9-10, 59.24, 63.29-30, 65.17, 71.13, 
74.19, 76.17-18, 78.22, 80.22, 81.23, 81.33, 82.12, 
91.35, 92.10, 92.13, 92.18, 93.5, 93.10 
 
Miłość 
13.7, 15.21, 18.6, 27.11-17, 28.1-6, 29.11-13, 47.2, 
47.4, 54.27, 82.11, 92.13 
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Lokalny Sub-Logos 
28.20, 29.1, 30.14, 40.1, 41.4, 41.7, 41.12, 54.7, 
54.17, 65.17, 74.4, 76.8, 76.10, 76.21, 77.11-17, 
77.21, 77.24, 78.20, 78.22, 78.33, 81.25, 90.11-14, 
90.16-21, 90.23-26, 91.2-3, 91.6, 93.13-14, 94.13, 
99.8, 99.10 
 
Droga Mleczna (galaktyka) Logos 
13.15-16, 15.21, 19.12, 28.8-10, 28.18, 29.2, 29.4, 
29.32, 30.15-16, 41.7-8, 52.12, 63.27, 63.29-30, 
65.17, 71.11, 78.8-10, 78.22, 80.22, 81.24, 81.32-
33, 82.5-6, 82.8-9, 82.12, 93.5, 93.7 
 
Sub-Logos/Logosy 
28.10-11, 28.20, 29.1-2, 29.4-7, 29.9, 29.13, 40.1, 
41.4, 41.7, 41.12, 46.14, 47.2, 51.10, 52.2, 54.5, 
54.17, 54.27, 65.17, 71.11-12, 77.17-22, 78.19-20, 
78.26, 79.11-14, 79.20, 79.24, 79.28, 81.23-25, 
81.30, 81.33, 82.7-10, 82.12, 82.21, 82.24, 82.29, 
83.6, 83.21, 83.26, 84.9, 84.22, 90.11, 90.13-17, 
90.23, 91.2-3, 91.12, 91.14-17, 92.10, 92.13, 92.18, 
92.22, 93.13-14 
 
Inklinacja Logosu 
16.30-31, 55.7, 84.22, 86.20, 90.20-23, 90.25-26, 
92.33, 94.20, 99.8, 99.10, 100.8, 100.13 
 
Lokalne Ciało Słoneczne (fizyczne) 
Zobacz “Układ słoneczny, Słońce” 

Losowy 6.1, 7.14, 8.15, 13.8, 13.16-17, 16.4-5, 17.27-28, 
22.17, 23.7, 24.8, 26.38, 30.5, 31.4-6, 33.12, 41.10, 
42.8, 46.9, 50.5, 54.17, 61.7, 62.21, 64.16, 66.33, 
67.20, 83.3, 83.5, 84.22, 90.15, 92.11, 95.19, 95.24-
26, 101.3 

LSD 6.1, 18.3, 19.22, 25.1, 26.40 
Ludność Ziemi 6.13, 10.6, 20.18-22, 21.11, 47.15, 59.4-5, 91.13 
Mag (Archetyp) Zobacz „Archetypy, Matryca umysłu” 
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Magia 11.11, 12.14, 16.54-57, 18.5, 22.2, 25.5, 31.3, 
42.13, 42.16-17, 49.8, 50.8-9, 50.13, 55.2, 55.6, 
61.3, 61.12, 62.6, 64.4, 64.10, 64.12, 67.7-9, 67.13-
15, 67.19, 68.11-12, 68.16, 69.17, 69.20, 69.22, 
71.15-18, 72.7-8, 72.14, 73.2-3, 73.7-8, 73.10, 
73.12, 73.14, 73.22, 74.11-16, 75.2-7, 75.11, 75.16, 
75.28-29, 75.36-37, 76.4-5, 78.33, 79.5, 79.32-33, 
80.2, 80.4, 80.10, 85.4, 85.6-7, 87.2-3, 88.10, 88.19, 
89.44, 91.19, 91.35, 92.25, 93.18, 93.21, 93.24, 
94.20, 95.3-5, 95.7, 95.24, 96.4-5, 96.14 
 
Biała magia 
42.13-19, 44.14-15, 49.8, 55.2, 64.4, 67.16-17, 
69.22, 71.16-18, 72.7, 72.11-14, 73.2-11, 73.13-15, 
74.4-8, 74.11-19, 75.3-7, 75.10-11, 75.26-31, 87.6, 
98.2 

Magiczna 
Obrona/Ochrona 

32.1, 44.10, 63.5, 64.4, 68.11-12, 69.3, 69.5, 72.7-8, 
72.13-14, 72.17, 74.12-14, 75.2-4, 76.2, 91.38, 
95.4-8, 95.14-15, 96.4-5, 101.7, 103.16-19, 105.6, 
105.8, 106.9 

Magiczna 
osobowość 

73.7, 73.10-11, 73.17, 73.22, 74.16, 75.32, 75.36-
39, 79.5, 86.7, 88.14, 89.19 

Magnetyzm 4.18, 30.10, 31.7, 48.2, 49.4-6, 50.2, 56.3, 57.18, 
58.3, 58.5, 58.16, 59.7, 59.16, 59.20, 60.10-12, 
67.27, 68.7, 68.14, 76.9, 93.3, 98.16 

Mahomet 2.2 
Maldek Zobacz „Układ Słoneczny, Maldek” 
Małżeństwo 31.16, 32.9 
Manipulować Zobacz „Kontrola” 
Marihuana 19.22 
Mars Zobacz „Układ Słoneczny, Mars” 
Marzyć Zobacz „Fantazja” 
Masa duchowa Gęstość duchowa 

27.6, 29.18-19, 30.16, 36.8, 37.6, 37.8, 39.4-5, 
40.1-2, 52.12 

Masturbacja 31.11 
Matryca (archetyp) Zobacz „Archetypy, Matryca” 
Mądrość 4.17, 8.6, 16.50, 22.6, 25.9, 30.4, 33.20, 36.12, 

36.15-16, 42.6-7, 43.15, 44.1, 45.11, 47.5, 48.6, 
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50.6, 51.10, 52.9, 54.17, 59.3, 60.3, 60.8, 61.6, 
61.11, 62.20, 64.6, 64.15, 65.11-12, 67.11, 67.13, 
67.20-21, 70.22, 72.10, 75.14, 75.32, 75.39, 77.24, 
78.11, 78.24, 81.8, 84.4, 85.4, 85.16, 87.6-7, 89.29, 
89.35, 89.38-39, 90.5, 93.21, 99.5, 101.2 
 
Mądrość (archetyp) 
Zobacz “Archetypy, Wzmacniacz ciała” 

Medytacja 10.14, 12.1, 15.14, 17.40, 19.13, 21.3, 23.16, 25.2, 
38.10, 41.1, 42.13-16, 43.31, 44.10, 44.13, 46.2, 
49.6-8, 50.12, 52.11, 54.32, 57.13-14, 57.24, 58.14, 
58.16, 59.23, 60.2, 60.25, 60.27, 61.11, 63.17, 
66.12, 66.18-19, 66.28, 69.19, 71.5, 73.20, 75.8, 
78.36, 99.5, 101.2 

Metafora Ra 19.17, 50.7, 54.6, 54.8, 54.16, 65.9-10, 76.4, 82.25, 
82.28, 99.11, 104.26, Umysł 
 
Kosmiczny Umysł 
22.1, 30.2, 49.5, 67.28, 74.4, 90.14, 91.2-4, 91.17 
 
Archetypowy (Archetypiczny) Umysł 
16.49, 30.2, 42.16, 65.22, 66.21, 67.28, 67.30, 
71.13, 74.4, 76.8-12, 77.12-14, 77.21-23, 78.11-13, 
78.18-20, 78.26, 78.30-33, 79.13-15, 79.17, 79.20, 
79.28-30, 80.20, 88.14-15, 88.17-19, 88.23-24, 
89.19-20, 89.23, 89.25-26, 89.44, 90.11, 90.13-18, 
90.20-21, 90.27-30, 91.3-4, 91.7, 91.14-18, 91.25, 
91.34-37, 92.8, 92.11-12, 92.16-17, 92.34, 93.13-
14, 93.23-24, 94.18, 97.9, 99.6, 100.10, 101.4, 
104.26, 105.2, 105.9, 105.19, Zobacz także “Tarot” 
 
Umysł Planetarny, Umysł Rasowy, Zbiorowy Umysł 
2.4, 3.10, 5.2, 7.16, 10.6, 10.8, 14.32, 30.2, 31.16, 
38.9, 40.8, 40.11, 41.14, 43.5-6, 66.31, 67.28, 
90.14, 91.5-7, 91.12, Zobacz także “Akashic Record” 
 
Drzewo/Korzenie/Pień Umysłu 
10.14, 11.17, 16.49, 20.33, 22.1, 30.2, 36.10, 41.21, 
42.16, 50.2, 52.2, 61.13, 64.4, 65.17, 66.13, 67.28-
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30, 76.8, 77.13, 78.26-27, 84.8, 86.12, 90.14, 90.21, 
91.7, 91.12, 99.8, Zobacz także “Nieświadomy” 
 
Nieświadomy/Podświadomy 
Zobacz "Nieświadomy" 

Mezopotamia 76.6 
Męczeństwo 42.6, 44.1, 60.3-4, 72.10, 75.14-16, 81.8, 84.4, 92.3, 

100.3, 103.4-5, 103.8, 104.3, 105.2, 106.4 
Mężczyzna/Kobieta 5.2, 26.38, 31.7-8, 31.10, 54.3, 74.4, 78.36, 84.22, 

87.27-28, 89.36, 91.18, 92.20, 92.25, 94.14 
Mieszane kontakty 12.5-9, 12.15, 14.13, 16.18-19, 18.24, 21.20, 24.8-

16, 26.34, 26.36, 60.18, 62.14, 62.20, 62.23, 67.7, 
67.20, 68.16-17, 72.7-8, 80.3-7, 87.9-10, 89.6-7, 
90.3-4, 100.4 

Miłość Zobacz „Współczucie”, „Drugie zniekształcenie” i 
„Logos” 

Miłość/Światło 1.7, 2.3, 2.6, 3.4, 3.15, 4.20, 7.17, 10.9, 10.12, 12.5, 
12.7, 13.13, 14.20, 15.9, 15.12, 15.22, 15.25, 16.21, 
17.37, 18.5-6, 23.6, 36.12, 48.3, 64.6, 52.11, 65.12, 
78.25, 87.6, Zobacz także “Światło/Miłość” 

Mniejszy 
Wypędzający 
Rytuał 
Pentragramu 

Zobacz „Rytuał wypędzający mniejszego pentagramu” 

Moc/Siła/Władza 1.1, 2.2, 3.8-11, 6.1, 7.15, 8.2, 8.6, 8.11, 10.13-14, 
11.19-20, 11.26, 11.31, 12.5, 15.12, 15.14, 15.22, 
17.5, 17.7, 17.17, 19.18, 20.30, 20.32, 20.40-41, 
22.23, 22.28, 23.3, 23.6, 23.12, 23.15, 24.17, 24.19, 
25.1, 25.5-6, 27.13, 29.31, 30.3, 31.14, 32.2, 34.9, 
34.12, 35.1, 35.3, 38.14, 44.1, 44.15, 47.3, 49.8, 
50.6, 50.8-9, 52.7, 54.22, 56.3, 57.12, 57.17, 57.30, 
58.3, 59.17, 60.16-18, 62.16, 63.19, 64.6, 64.10, 
64.20, 66.30, 67.13-14, 67.28, 68.12, 68.16, 68.18, 
69.17, 74.15, 74.17, 75.4, 75.32, 75.39, 78.7, 78.11, 
80.7-8, 80.14, 80.18, 82.10, 85.7, 87.6-8, 87.12-16, 
89.5, 89.35, 90.5, 90.12, 93.18, 93.21, 94.15, 94.20, 
97.16, 99.5, 103.5, 103.12 

Modlitwa lub 
kontemplacja 

10.14, 12.1, 15.14, 21.3, 22.2, 42.6, 49.6, 49.8, 
60.2, 71.5, 77.6, 86.23, 89.21, 94.21, 103.8, 104.3, 
105.4, 105.17 
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Mózg 49.2-4, 50.11, 52.2, 61.13 
Mu Zobacz „Lemuria” 
Mumie 60.29 
Naddusza (grupa) 7.16, 36.22, 37.7, 52.9 
Nagasaki 26.23-31, Zobacz także “Hiroshima” i “Energia 

jądrowa” 
Nauczanie/ uczenie 
się 

1.10, 2.1-3, 2.6, 3.4, 3.6, 4.19, 6.1, 6.3, 9.3, 10.6, 
14.11, 14.28, 15.13, 17.2, 17.17, 17.20, 17.37, 
22.26, 42.2, 42.20, 43.18-19, 43.29, 47.8, 48.3-6, 
57.26, 57.29, 67.28, 73.16, 74.4, 74.16, 76.8, 77.23, 
83.3, 83.16, 85.16, 88.21, 89.18, 89.22, 92.7, 93.23, 
99.6, Zobacz także “Uczenie się/nauczanie” 

Nauki (jako 
dyscypliny) 

Astronomia 
11.4, 16.24-30, 16.37-38, 28.6-11, 29.1-5, 29.18-19, 
29.32, 30.15-16, 40.2, 41.4, 71.9-10, 78.8-9, 81.19, 
81.28-31, 81.33, 82.6-10, 82.13 
 
Biologia 
18.15, 18.20, 19.9-11, 20.12-17, 20.24, 21.13, 
23.13, 31.6, 41.11-12, 49.4, 63.7, 66.13, 66.25-28, 
90.5-12 
 
Ewolucja 
9.4, 9.16-17, 13.16-21, 16.28-29, 16.37-38, 21.13, 
27.8-9, 28.6, 28.10-11, 28.13-16, 28.19-20, 29.2, 
29.6-11, 29.13, 29.18-20, 30.1, 30.5-16, 36.15, 
36.17, 37.3, 39.4, 40.1-11, 41.4, 41.8-10, 41.12, 
41.18, 45.11, 47.2, 48.8, 50.5, 51.5, 52.2, 52.11, 
54.24, 63.27, 65.17, 70.22, 71.6, 71.11-13, 77.10, 
78.8, 78.10, 78.13, 78.16, 78.19-22, 78.33, 81.30-
32, 82.4-5, 82.10-13, 83.25, 88.16, 89.26, 90.5, 
90.11-13, 90.15, 90.18-19, 90.24-26, 90.29, 91.35-
36, 92.11, 92.19, 93.14-16, 105.14-16 
 
Fizyka 
20.6-8, 27.6, 27.14-17, 28.1-5, 28.8, 28.18, 29.1, 
29.12, 29.14-23, 29.30, 39.4-5, 40.1-3, 40.5-6, 40.9-
11, 40.15, 41.4-5, 41.9, 41.20, 70.22, 75.26, 75.33-
34, 78.9 



540 KONTAKT Z RA: NAUCZANIE PRAWA JEDNOŚCI 

 

Naukowcy 8.6, 9.16, 11.22-29, 17.8-9, 26.20, 28.5, 39.4, 41.12, 
44.12 

Nazca (linie) 20.39-43 
Negatywna ścieżka Ścieżka Lewej Ręki 

7.17, 17.32-33, 19.15, 20.29, 32.2, 32.5, 35.4-5, 
36.12-14, 46.7-12, 47.5, 50.6, 54.9, 54.22-23, 
54.25, 55.3-6, 62.16, 62.20, 64.5, 64.16, 67.8, 68.6, 
68.15-18, 69.11, 71.8, 73.4, 78.25, 80.8, 80.10, 
85.9, 86.22, 87.7-16, 89.27, 90.4, 90.20-23, 93.8, 
94.11-12, 94.19, 94.29, 95.21, 95.26, 97.13, 99.8, 
100.9, Zobacz także “Służba sobie” 

Negatywny kontakt 
z Inteligentną 
Nieskończonością 

Zobacz „Negatywny kontakt z Inteligentną 
Nieskończonością” 

Nicość Zobacz „Plenum” 
Niecierpliwość 5.2, 34.6, 45.2, 82.3 
Niepoczytalność 35.4, 36.24 
Nieskończoność/Ni
eskończony 
(przymiotnik) 

3.8-9, 4.2, 4.18, 5.2, 7.8, 7.12, 7.16, 9.14, 10.10, 
10.13, 10.15-16, 11.26, 12.26, 13.7-13, 14.28, 15.7, 
15.12, 16.21, 16.36, 16.38, 16.51, 16.53, 17.35, 
18.1, 18.6, 19.1, 19.3, 19.17, 20.27, 26.36, 27.15, 
28.7, 28.13, 28.16, 29.18, 30.14, 31.3, 32.12, 33.17, 
37.6, 37.8, 39.10, 41.4, 51.2, 52.12, 54.9, 64.6, 
65.17, 67.11, 70.5, 71.11, 72.7, 73.21-22, 78.15, 
80.8, 80.10, 80.20, 81.8, 81.19-20, 81.23, 81.28, 
82.4-6, 82.19, 83.9, 86.20, 90.9, 91.36, 100.4 

Nieświadomość Podświadomość, Głęboki umysł, Głębszy umysł 
20.33, 21.16, 22.1-2, 27.1, 30.7, 41.21, 44.11, 
46.12, 46.14, 50.12, 52.7, 53.1, 53.8, 53.12-13, 
55.2, 64.4, 65.23, 66.16, 69.18, 70.4, 70.24, 73.22, 
74.4, 78.11, 78.34, 78.36-37, 79.11, 79.20-24, 
79.33-36, 79.42, 83.3, 83.19-20, 84.8, 85.19, 86.6-
7, 86.9, 86.12, 88.17, 89.19, 89.44, 90.28, 91.22, 
91.34, 91.37, 92.11, 92.21, 92.28, 92.32, 93.10, 
93.14, 93.20, 94.11, 95.18, 97.9, 98.5, 99.8, 99.10, 
100.6-7, 101.4, 105.19, Zobacz także 
“Drzewo/Korzenie/Pień umysłu” 

Niewinność 8.15, 19.15, 21.9, 30.1, 31.11, 32.1, 75.16, 92.10 
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Niewolnictwo 8.14, 11.18, 16.17, 24.6, 24.17, 25.16, 26.34, 32.2, 
35.4, 35.8, 50.6, 55.3, 80.7, 83.10-14, 87.7 

Niezamanifestowan
a Jaźń 

Niezamanifestowana Istota 
33.15-16, 34.6-7, 34.9, 34.12, 58.23, 60.16, 61.6-7, 
61.10, 66.20, 71.4-5, 71.15, 82.17, 83.16, 90.26 

Nowotwór 40.9, 40.12-13, 46.7-8, 46.10-11, 46.14-16, 60.20, 
98.9, 98.14-15 

Oahspe (książka) 14.28, 17.31 
Obrona, Magiczna Zobacz „Obrona magiczna” 
Ochrona Zobacz także “Guardians,” “Wyższa Jaźń,” i 

“Pozdrowienie psychiczne/Atak” 
19.9, 32.1, 33.1-2, 33.11, 36.21, 44.10, 45.11, 46.2, 
57.6, 57.12, 59.2, 62.1, 62.7, 63.5, 64.4, 64.21, 
67.3, 68.5, 68.12, 68.16, 69.18-19, 72.2, 72.5, 72.7-
8, 72.14-15, 72.17, 73.23, 74.14-15, 75.2-8, 76.2, 
76.4-5, 77.3-5, 80.2, 83.14, 91.24, 91.38, 92.32-33, 
93.8, 94.19, 95.22-26, 99.7-8, 100.13, 103.16-19 
 
Ochrona Kontaktu z Ra 
Zobacz “Kontakt z Ra, Metodologia” 
 
Ci którzy oferują ochronę 
6.7, 30.14, 50.5, 69.3-6, 70.11 
 
Ochrona powłoką fioletowego promienia 
57.6, 57.12 

Oczyszczanie solą 95.4-8, 96.5, 96.14, 101.7, 105.6, 106.9, 106.21 
Odpowiedzialność 1.1, 2.2, 4.20, 5.2, 7.9, 10.12, 16.33, 16.42, 18.7-8, 

22.26, 23.10, 24.6, 33.1, 48.8, 61.7, 66.10, 80.5, 
94.9, Zobacz także “Zaszczyt/odpowiedzialność” 
 
Prawo lub Droga Odpowiedzialności 
Zobacz “Prawo Odpowiedzialności” 

Okaleczenia bydła 16.43, 16.46, 42.21, 43.5, 48.5 
Oktawa 6.8, 6.14, 7.17, 9.14, 13.20, 14.32, 15.4, 16.21, 

16.38, 16.51, 28.15-16, 36.8, 40.1, 41.7-8, 47.8, 
48.10, 49.6, 51.1, 52.12, 54.10, 71.11-13, 77.13, 
78.10, 78.14-15, 78.18, 78.22, 78.30, 81.16-, 18, 
81.28, 81.33, 82.4-5, 82.11-12, 91.15, 97.17 
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Osąd 5.2, 7.9, 26.8, 32.9, 38.5, 44.1, 78.11, 78.28, 93.3, 
94.9, 100.4, 101.8 

Osobowość 1.10, 2.2, 3.16, 12.30, 17.15, 35.4, 51.2, 52.2-3, 
52.7, 54.15, 60.13, 71.15, 72.11-12, 73.17, 74.9, 
74.11, 75.32, 79.5, 81.27, 83.3, 89.35 
 
Magiczna osobowość 
Zobacz “Magiczna osobowość” 

Oświecenie Oświecenie 
1.10, 2.1, 4.8, 15.13, 17.2, 17.37, 18.5, 23.10, 48.5, 
49.4, 52.7, 57.24, 57.33, 70.4, 71.22, 78.19, 79.20, 
80.13, 80.15, 97.9 

Pamięć 4.2, 6.20, 6.23, 11.10, 16.22, 21.3, 30.2, 31.16, 
36.24, 37.6, 38.9, 50.7, 64.14, 64.20, 65.19, 66.6, 
67.11, 68.14, 70.5, 84.8, 85.9, 86.10, 91.7, 92.14 

Patton, generał 
George 

34.17, 36.10 

Peru 10.15 
Perykles 25.4 
Pieniądze 11.28, 22.5, 23.15, 34.10, 60.16 
Pierwotne 
zniekształcenie 

Zobacz „Pierwotne zniekształcenie” 

Piorun kulisty 53.23 
Piramidy Zobacz także “Wielka Piramida w Gizie” i “Metfizyka 

piramidy” in Resource Book 
2.2, 3.6-8, 3.10-16, 4.1-8, 14.4, 14.6-11, 22.21, 
23.6-8, 23.10, 27.1-2, 45.4, 58.8-11, 59.18-23, 
60.13-14, 60.28-30, 61.13, 64.9, 66.5, 66.11, 73.18, 
96.21 
 
Kąty 
55.15, 56.4, 57.15, 57.30-32 
 
Ostrożność 
4.6, 4.8, 56.3, 57.12, 57.17, 57.30, 60.16 
 
Komnata króla 
55.11-12, 55.16-17, 56.3, 56.5-6, 57.12, 57.16-17, 
65.20-21 
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Komnata królowej 
55.10-11, 56.3, 56.6, 57.14, 57.24 
 
Komnata rezonansowa 
3.16, 55.13, 59.17, 65.20-22 
 
Cel 
2.4, 3.14, 23.16, 55.9 
 
Skupienie spiral 
50.11, 56.3, 57.15, 57.18, 58.12, 58.17, 59.6-7, 
59.11-12 
 
Geometria 
4.7, 57.19, 58.13-16 
 
Leczenie 
23.7, Zobacz także “Piramidy, Komnata króla” 
 
Inicjacja 
3.15-16, 4.2, 4.5, 4.7 
 
Użycie pozytywne: energetyzujące 
57.13, 57.20-23, 59.16, 60.10, 66.22-28 
 
Pozytywne użycie: medytacja 
56.3, 57.15, 57.18, 60.16 
 
Spirala zero 
59.6-7, 59.10-13 
 
Spirala pierwsza 
56.7, 58.23, 59.8 
 
Spirala druga 
58.19-23, 59.9, 59.13-15 
 
Spirala trzecia 
57.20, 58.23-24, 59.10, 59.16, 60.10-12 
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Planty 
(zamieszkane) 

16.24-25, 71.9, 71.11 

Plenum Nicość 
6.7, 82.6, 82.10 

Płaszczyzna 17.38, 90.25 
 
Plan astralny (Zielony) 
10.1, 11.7, 16.44, 16.50, 17.36-37, 26.25, 43.7, 
47.8, 63.25, 95.4, 96.2 
 
Plan dewakaniczny (Niebieski) 
17.36-37, 47.8 
 
Plan eteryczny (Indygo) 
15.4, 17.1, 47.8, 47.11, 66.26 
 
Plan ziemski 
15.20, 18.7, 20.34, 25.4 
 
Plan wewnętrzny 
Zobacz “Plany wewnętrzne” 
 
Plan fizyczny 
17.38-39, 18.5, 23.19, 35.8 

Płaszczyzny 
wewnętrzne 

6.11, 7.9, 10.1, 11.7, 12.14, 14.30, 16.44, 16.48, 
17.1, 17.36-39, 18.10-11, 20.26, 21.5, 21.7, 23.6, 
25.4, 25.6, 26.22, 26.25, 43.7, 47.8, 47.15, 51.1, 
60.23, 63.25-26, 69.3, 69.6, 70.17, 71.6, 71.20, 
74.12, 74.14, 83.3, 90.4, 90.25 

Płaty czołowe 
(mózgu) 

49.2-4, 52.5, 61.13 

Poczucie własnej 
wartości 

12.31, 15.10, 15.12, 32.14, 103.8, Zobacz także 
“Akceptacja siebie” 

Poddanie się 54.16, 64.16, 66.15, 84.4 
Podstawowe 
centrum energii 

Zobacz „Podstawowe centrum energii” 

Podświadomość Zobacz „Nieświadomy” 
Podwojenie 7.2-5, 7.7, 10.13-14, 11.11, 22.27, 26.40, 37.7, 39.1, 

59.14, 62.15, 65.12, 73.22, 83.17, 87.14, Zobacz 
także „Prawo kwadratów” 
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Podwójnie 
aktywowane 
(ciała/osoby) 

17.1, 63.8, 63.11-19, 63.21-23, 63.25, 63.28, 65.19, 
66.7 

Pogoda ducha 18.6, 34.6, 50.7, 106.20 
Pojęcie 24.19, 27.4, 34.4, 35.8, 40.1, 40.15, 77.12-13, 78.5, 

78.32, 79.19-20, 79.29-30, 86.6, 88.16, 89.20, 
90.12, 90.30, 97.9 

Pokusa 18.21, 18.25, 62.20, 62.23, 67.7, 68.16, 81.8, 87.9, 
87.12, 90.3-4 

Polepszenie 1.0, 89.2, 89.7 
Porażki 59.3, 75.15 
Post 40.14, 41.21-22, 42.12, 105.4 
Poszukiwacz 7.17, 15.13, 17.30, 50.2, 56.3, 57.33, 60.18, 66.5, 

66.9, 66.12-13, 67.30, 75.23, 76.9, 83.16, 84.20, 
85.19, 88.17, 94.9, 95.24, 97.9, 99.8 

Poszukiwanie 1.0, 1.7, 2.2, 2.4, 2.6, 3.4, 3.9-10, 4.14, 7.15, 7.17, 
8.1, 10.12-14, 11.17, 11.20, 11.28, 12.14, 14.14, 
14.19, 14.26-27, 15.7, 15.12-14, 16.11, 16.22, 
16.32, 17.2, 17.20, 17.30, 18.5, 20.27, 22.17, 23.1, 
23.8, 23.10, 26.8, 26.38, 27.13, 29.16, 29.18, 29.27, 
29.29-30, 30.7, 31.3, 31.9, 32.9, 36.14, 37.4, 41.6, 
41.14, 43.31, 48.6, 49.6, 50.11, 51.1, 53.8, 54.3, 
56.3, 57.14, 57.24, 57.33, 58.23, 60.26-27, 62.4, 
62.20, 64.6, 64.16, 65.2-7, 65.11-12, 65.15, 66.4, 
66.11-12, 66.14, 66.16, 68.5, 68.12, 68.16, 70.4, 
72.17, 73.10, 73.22, 74.8, 74.13, 75.15, 75.23-24, 
75.31-32, 76.8-9, 76.21, 79.37, 79.42, 80.8, 82.29, 
83.3, 83.14, 83.17, 84.7, 84.18, 84.20, 86.18, 86.20, 
87.22, 88.12, 89.7, 89.35, 89.39, 91.37, 93.10, 94.9, 
95.26, 97.9, 98.7, 99.11 

Poświęcenie/ 
ofiarowanie 

37.3, 42.15, 55.7, 69.5, 93.24, 103.8 
 
Ofiary z ludzi 
23.16 
 
Cena 
35.1, 44.2, 61.12, 62.26, 71.1, 72.10, 81.8, 83.2, 
84.20, 94.26 

Pozytywna ścieżka Ścieżka Prawej Ręki 
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1.0, 10.11-12, 15.14, 17.33, 18.5, 18.12, 19.17, 
32.1-2, 43.8, 46.13, 46.16, 49.6, 50.8-9, 52.2, 52.7, 
52.11, 54.21, 54.25, 55.7, 60.18, 64.4, 64.16, 66.33, 
73.4, 73.20, 74.9, 74.11, 75.15, 75.23, 80.10-12, 
80.15, 82.3, 83.17-18, 84.4, 89.29, 92.33, 93.9, 
94.9, 94.12, 94.19-20, 95.21-25, 99.5, 99.8, 101.8, 
102.21, Zobacz także “Służba innym” 

Praca 1.0, 2.3, 3.15, 4.14, 4.17, 5.1-2, 6.1, 9.2, 9.18, 12.1, 
15.12, 16.32, 17.1, 19.19, 20.9-10, 22.29, 26.38, 
27.5-7, 29.27, 31.3, 39.10, 46.10, 48.6, 50.5, 56.3, 
59.11, 63.17, 68.3, 69.5, 71.22, 73.10, 73.12-14, 
73.22, 75.16, 75.23, 76.16, 78.11, 78.24, 94.9, 
95.23, 97.5, 97.7, 97.9, 103.8 

Prana 14.2, 41.10, 56.3, 57.33, 58.12, 58.14-15, 58.19, 
59.6-7, 59.10-11, 59.16, 59.19, 60.13, 66.5, 66.26, 
73.17, Zobacz także “Światło wirujące w górę” i 
“Trzecie zniekształcenie” 

Prawa (naturalne) 13.13, 13.15-16, 17.18, 18.6, 19.12, 22.27, 27.15, 
27.17, 28.1, 28.5, 28.8, 29.2, 29.11, 29.16, 41.4, 
41.8, 46.14, 47.2, 54.17, 70.17, 71.11, 77.17, 78.20, 
93.14 

Prawa Miłości 3.10, 9.10, 14.10, 22.21 
Prawa naturalne Zobacz „Prawa naturalne” 
Prawa Światła 3.10, 16.50, 90.5 
Prawa Wieczności 3.10, 27.10 
Prawdziwy kolor 33.3-4, 40.6, 40.11, 40.15, 41.14, 47.3, 47.8, 48.7, 

48.10, 49.6, 50.9, 54.6, 58.20, 59.23, 77.17, 99.11 
Prawo Jedności 1.0-1, 1.5, 1.7, 1.9-10, 2.1-4, 2.6, 3.6, 3.9-10, 3.14, 

4.13-14, 4.17, 4.19-20, 6.10, 6.14, 6.24-25, 7.1, 7.9, 
7.12, 7.15, 7.17, 8.19, 8.25, 9.9-10, 10.11-12, 10.14, 
11.12, 11.18, 11.21, 11.28, 12.3, 12.5, 12.7, 12.13, 
12.24-25, 13.4, 13.8, 13.12, 14.7-8, 14.10-11, 
14.18, 14.20, 14.23-26, 14.28, 14.34, 15.5-8, 15.12, 
15.14, 15.21-22, 16.18-21, 16.24, 16.28-29, 16.38-
41, 17.2, 17.15, 17.33, 17.43, 18.1, 18.5-6, 18.8, 
18.21, 19.1, 20.36, 22.6, 22.21, 22.27, 23.6, 23.10, 
23.12, 23.15, 23.19, 24.9, 25.4, 26.4-9, 26.12, 27.8, 
27.10, 27.13, 28.1, 28.16, 37.6, 41.4, 42.10, 49.6, 
52.7, 52.11, 57.24, 57.33, 62.15, 64.6, 67.11, 71.13, 
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71.17, 71.19, 72.17, 73.14, 75.29, 76.6, 76.8, 80.11, 
84.13, 87.3, 88.12, 90.29, 97.9, 104.26 

Prawo Kwadratów 
(podwojenie/wzmoc
nienie) 

Prawo Służby, Prawo Poszukiwania 
7.1-7, 7.9, 10.12-14, 11.11, 14.18, 15.6-7, 17.2, 
17.30, 18.13, 22.25, 22.27, 24.8, 26.40, 29.29, 37.7, 
39.1, 62.15, 65.15, 66.15, 67.11, 67.26-27, 70.5, 
72.10, 83.17, 89.30, 89.39, Zobacz także 
“Wzywanie” 

Prawo 
Odpowiedzialności 

20.17, 22.5-6, 23.15, 34.17, 60.16, 60.27, 76.21, 
99.5, 101.8, 104.3 

Prawo Pomieszania Droga Pomieszania 
3.14, 11.19, 16.1-2, 16.6-7, 16.9, 20.26, 21.9, 26.36, 
27.10, 36.19-20, 48.4, 54.13, 58.7, 61.8, 67.25, 
68.5, 69.12, 72.7-8, 73.13-15, 76.12, 79.10, 79.23, 
79.33, 88.23, 98.5, Zobacz także “Pierwsze 
zniekształcenie” 

Probert, Mark 7.10-11 
Programowanie 
wcielenia 

8.21, 10.1, 17.1, 17.11, 21.9-11, 23.12, 31.6, 33.6-7, 
33.9, 34.5, 34.8, 34.17, 35.1, 35.3, 36.1-2, 36.4, 
36.6-7, 36.10, 41.22, 42.12, 48.7-9, 50.4-5, 54.19, 
54.21-24, 55.1, 60.4, 60.8, 61.2, 61.7, 65.11-12, 
66.18, 66.34, 67.7, 68.16, 69.6, 71.6-7, 72.17, 
73.19, 75.13, 83.27, 84.3-4, 87.17, 92.10-12, 94.7, 
95.25 

Projekt Manhattan 11.23, 26.20 
Proroctwo 65.7, 65.9-10, 86.7, 86.13, Zobacz także “Wróżenie” 
Przebaczenie 17.20, 18.12, 26.30, 34.4-5, 34.17, 40.13, 41.25, 

50.7, 52.7, 65.19, 71.6-7, 78.5 
Przebudzenie 30.5, 31.9, 36.24, 48.7, 53.8, 53.12, 53.17, 79.20, 

80.10 
Przed zasłoną Zobacz „Zasłona zapomnienia, warunki przed 

zasłoną” 
Przekształcać Transmutacja 

4.18, 6.1, 15.12, 25.6, 26.22, 46.9, 50.8, 51.7, 
54.17, 54.25, 59.14, 63.25, 64.4, 65.20-22, 77.12, 
79.40, 80.20, 80.22, 81.13, 91.17, 92.19, 93.24, 
94.26, 95.27, 96.4, 99.8, 100.6-7, 100.11, 103.10-
11, Zobacz także “Post” 
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Przestrzeń/czas 2.2, 6.9, 12.7, 13.8, 13.22-23, 19.1, 26.22, 26.32, 
28.2, 29.11-12, 29.14, 29.16-17, 29.19, 29.22, 30.4, 
39.4, 41.8, 41.20, 43.22, 52.10, 54.24, 55.9, 57.1, 
57.33, 58.16, 62.4, 63.24-25, 63.27-28, 65.2, 65.9, 
66.14, 70.12, 70.14, 70.17, 70.19, 70.22, 71.5-7, 
74.8, 82.15, 83.3, 105.4, Zobacz także 
“Czas/przestrzeń” 

Przewodnicy System wskazówek / przewodników 
12.14, 14.18, 18.8-9, 36.12, 54.3, 67.28, 69.3-6, 
70.11, 86.7, Zobacz także “Anioły” i “Wyższa Jaźń” 

Przyciągać 16.54, 26.12, 26.36, 28.14, 29.18, 30.10, 31.7, 37.8, 
38.2, 40.3, 40.6, 41.10, 49.6, 50.2-5, 51.1, 54.31, 
57.14, 57.33, 59.6-7, 67.7, 67.27, 68.14, 69.3, 72.7, 
76.2, 76.9, 80.5, 87.28, 92.20, 94.14, 95.4, 95.6 

Psychiczne 
pozdrowienie/atak 

25.1, 44.10-11, 46.1-2, 53.1, 53.22, 55.1-2, 56.1, 
57.1-3, 61.4-5, 62.0-14, 62.20-26, 63.1-5, 63.32, 
64.5, 65.1, 67.1-4, 67.6-15, 67.19-23, 67.26-27, 
68.4-7, 68.10-18, 69.3, 69.5, 69.7, 69.9, 70.3-4, 
70.6-7, 72.4-9, 72.14-15, 72.17, 75.8, 75.14, 75.17-
19, 76.2, 77.2-6, 77.8, 77.24-25, 78.1-3, 78.5, 
78.38, 80.1-9, 81.1-2, 85.3-9, 86.4-5, 87.5-7, 87.9, 
88.2-3, 89.2-4, 89.6-7, 90.2-4, 92.2, 92.4-5, 93.2, 
94.2-3, 94.6, 94.30, 95.2, 96.2-3, 96.22, 97.2, 97.15, 
97.20, 98.3-5, 98.15, 99.4, 100.3, 101.2-5, 102.2, 
102.10, 103.6, 105.2, 106.2, 106.4, 106.12, 106.16, 
Zobacz także “Ochrona” 

Puharich, Dr. 
Andrija 

7.10-11, 12.1, 12.10, 21.3-4, 23.11, 39.4, 39.6-9, 
84.7-8 

Pytający 4.13, 11.12, 37.3, 38.1, 42.14, 44.12, 64.20, 67.23, 
69.22, 102.21, 105.12, 105.22, 106.3, 106.12-13, 
106.22-23 

Ra Granice wiedzy Ra 
81.16, 81.18, 81.21, 82.14, 85.15, 90.12 
 
Komunikacja Ra 
1.1, 1.10, 2.0-2, 3.6, 8.31, 9.3, 15.1, 15.13, 17.2, 
18.1, 21.1, 22.26-27, 23.16, 28.16, 37.4, 48.3, 55.7, 
60.9, 71.20, 72.17, 76.8, 80.0, 80.5, 83.28, 87.17, 
89.18, 100.4 
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Forma Ra 
6.4, 8.20, 23.6, 23.16, 27.2, 41.4-6, 64.6, 90.12 
 
Historia Ra 
1.1, 1.3, 1.5, 2.2, 2.4, 6.4-5, 6.7, 6.21-23, 14.19-22, 
16.21, 41.26, 60.30, 76.11, 81.22-27, 81.29, 88.13-
16, 88.18-21, 89.8-13, 89.16-17, 89.22, 89.26-43 
 
Praca Ra na Ziemi 
1.0-1, 1.3, 1.5, 2.2, 2.4, 6.4, 6.7, 6.21-22, 14.4-6, 
14.18, 14.20, 14.23-27, 23.1-10, 26.10-11, 26.21-
25, 48.3, 60.16, 60.27, 60.29, 71.20, 88.21, 88.24, 
90.29 

Rada Saturna 6.7-8, 7.8-10, 7.12, 8.1, 9.4, 14.28-30, 22.17, 23.6, 
23.16, 24.4, 26.32, 39.9, 53.3, 60.25, 70.15 

Reinkarnacja Zobacz także “Starszeństwo wibracji” 
4.9, 6.11, 6.13, 9.2, 9.7, 9.21, 10.1, 10.4, 10.12, 
10.15, 11.11, 11.29, 15.20, 17.1, 17.41, 18.15, 19.9, 
20.12, 21.9-10, 21.28, 22.6, 22.15, 23.12, 31.4, 
31.8, 31.10, 33.6-7, 33.12, 34.17-18, 35.1, 40.16, 
43.11-12, 48.7-8, 50.5, 50.7, 52.7, 54.23-24, 68.6, 
68.10, 70.14-15, 70.17, 71.6-7, 76.21, 79.7-9, 
82.25, 83.7, 84.20, 92.11, 92.16, 92.18, 97.5, 
104.11 
 
Automatycznie 
21.9, 21.11, 48.8, 82.25 
 
Pomiędzy wcieleniami 
10.12, 21.9, 22.6, 43.12, 48.7, 50.7, 71.6, 82.24-25, 
82.28, 83.6 
 
Wybory przed wcieleniem 
8.21, 31.6, 35.3, 50.5, 53.1, 54.21-22, 55.1, 57.3, 
59.3, 60.3-4, 60.8, 61.2, 61.7, 65.12, 66.34, 67.7, 
67.23, 68.16, 72.17, 73.19, 75.13, 81.1, 83.27, 84.3-
4, 85.16, 87.9, 87.17, 92.12, 94.3, 94.7, 95.25, 
102.10 
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Religia(-ie) 1.5, 2.2, 14.1, 14.28, 16.15-20, 17.15, 17.20, 17.22, 
22.15, 23.1, 42.13, 47.8, 60.17-18, 73.13, 73.16, 
75.14, 75.17, 84.13-14, 88.19, 104.25 

Represja 41.19, 42.9-10, 46.11-13, 52.7 
Reprodukcja Zobacz także “Seksualność” 

 
Klonowanie 
18.15, 18.20, 24.6 
 
Reprodukcja biseksualna 
18.15-18, 18.20, 26.38, 30.7, 30.9-13, 31.2-7, 31.9, 
32.6-8, 41.15, 63.27-28, 83.4 

Rewolucja 
przemysłowa 

11.29, 26.13 

Robot 12.18-20 
Roosevelt, Eleanor 35.1-3 
Roosevelt, Franklin 35.1-3 
Rosja 8.6, 10.15, 17.3-5, 17.7, 21.24, 65.8 
Rozkazywać 53.16, 55.3-7 
Równowaga Równoważenie 

3.1, 4.17, 7.9, 14.6-11, 14.20, 15.4, 15.8-9, 16.2, 
16.5-7, 21.20, 22.26, 25.6, 26.20, 26.27, 26.30-31, 
29.29, 31.7, 33.7, 34.4, 36.7, 38.10, 52.7, 52.9, 
57.6, 57.13, 57.24, 60.8, 67.3, 67.11-12, 67.20, 
68.12, 71.5, 71.7, 72.8, 74.8, 78.10, 81.8, 83.16, 
85.16, 90.3, 95.2 
 
Równowaga / Zrównoważona praca (archetyp) 
Zobacz „Archetypy, Matryca ciała” 
 
Równowaga ciała 
5.2, 12.31, 51.5, 61.6, 61.10, 64.20, 88.6 
 
Równowaga ducha 
6.1 
 
Ćwiczenia równoważące i Centra energii 
2.3, 3.1, 5.2, 6.1, 12.31, 15.8-9, 15.12-13, 18.5, 
18.11, 29.23, 29.27, 36.3, 38.5, 38.9-10, 39.10, 
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40.4, 41.14, 41.18-19, 41.23-24, 42.2-6, 42.9-11, 
43.8, 44.14, 46.8-9, 48.7, 49.6, 51.7, 52.11, 54.8, 
54.15-16, 54.23-27, 54.32, 57.6, 57.13-14, 57.24, 
57.33, 58.3-7, 60.8, 61.6, 61.10-11, 64.6, 66.8, 74.6, 
74.8-9, 75.35, 80.4, 85.16, 86.7, 104.2-3 

Rydwan (Archetyp) Zobacz „Archetypy, Wielka Droga Umysłu” 
Rytm rzeczywistości 27.6-7, 27.13 
Rytuał 
Oczyszczający 

41.1, 95.4-5, 95.10, 95.15-17, 96.4-5, 101.6-7, 
105.6-8, 105.11, 106.9, 106.21 

Sala rekordów Zobacz „Kroniki Akashy” 
Samozapłon 17.26-28 
Sanskryt 74.17-19, 75.26-31 
Sarkofag (archetyp) Zobacz „Archetypy, przemiana ducha” 
Sasquatch Zobacz „Wielka Stopa” 
Schweitzer, Albert 34.10-11 
Seksualność 19.22, 25.1, 26.38, 30.10-13, 31.2-16, 32.2-11, 

39.2, 41.5-6, 44.1, 44.13, 46.12, 48.2, 53.14, 54.25, 
55.6, 60.16, 61.6, 64.20, 66.3, 66.22, 66.28, 71.17, 
72.16, 73.22, 76.2, 79.3, 83.3-4, 84.9-22, 86.20-22, 
92.25, Zobacz także “Reprodukcja” 
 
Fuzja 
32.9-10, 41.4-6 

Shockley, Paul 27.1-2 
Siła 12.31, 18.19, 26.38, 27.15, 28.13, 29.10, 31.3, 35.1, 

38.5, 39.4, 39.10, 42.12, 51.1, 51.8, 52.2, 53.22, 
54.29, 55.4, 56.6, 57.14, 62.17, 65.10, 65.15, 67.3, 
67.27, 67.31, 68.10, 68.14, 70.2, 70.19, 72.7, 73.3-
5, 74.12, 75.34-35, 76.2, 78.7, 79.4, 83.3, 84.13, 
87.12, 88.1, 99.3, 99.8-9, 99.11, 100.3, 103.5, 
106.5, 106.22 
 
Siła światła/ciemności 
Siły światła/ciemności 
24.8, 35.8, 72.7, 73.3-5, 74.12, 74.14, 87.6 
 

Skryba 7.10, 11.2, 38.1, 54.2-3, 59.3, 59.21, 61.7, 67.23, 
85.16, 89.7, 96.3, 99.5, 101.2, 101.5, 105.4, 105.11 

Słońce (archetyp) Zobacz „Archetypy, Sygnifikator ducha” 
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Służba innym 7.15, 7.17, 10.1, 11.2, 11.21, 12.9, 12.13, 12.15, 
12.26, 12.31, 14.13, 16.7, 16.11-12, 16.30-32, 
16.59, 17.2, 17.23, 17.30-34, 18.6, 19.14-15, 19.17, 
20.9-10, 20.27, 22.5, 25.1, 25.5-6, 26.38, 30.1-2, 
31.3-4, 31.9, 33.9, 33.11, 33.19, 34.2, 34.9-10, 
34.14, 34.16, 35.8, 36.17, 38.1, 38.7, 39.11-12, 
42.2, 42.9, 42.18, 43.8, 43.19, 44.1, 44.8, 44.15, 
45.1, 46.7, 46.9-10, 46.13, 46.16, 47.3, 47.6, 49.3-5, 
50.6, 52.3, 52.7, 52.11, 53.6, 53.17, 53.22, 54.21, 
54.25, 57.33, 60.27, 60.29, 62.23, 63.14-15, 64.2, 
64.4, 64.15, 65.14, 65.21, 66.18, 66.33, 67.3, 67.7, 
67.11, 67.21, 67.26, 68.16-17, 69.7, 69.9, 69.11, 
69.15, 70.5, 70.7, 71.2, 71.14, 71.16-17, 72.7-8, 
73.2-4, 73.12, 74.12, 74.15, 75.23, 77.19, 78.14, 
78.16, 78.25, 79.7, 79.28, 79.33, 80.1, 80.5, 80.11-
12, 80.15, 80.17, 81.29-30, 82.18, 82.22, 82.28-29, 
83.11-13, 83.17-18, 84.18, 85.4, 85.7, 85.9-11, 
85.13, 87.12, 87.22, 88.12, 89.3, 89.38, 89.44, 90.3, 
90.20-23, 92.2, 93.3-6, 94.12, 95.23-25, 97.16, 
99.8, 100.9, Zobacz także “Pozytywna ścieżka” i 
“Biegunowość (w świadomości)” 

Służba sobie 7.14-15, 7.17, 8.2, 8.11-12, 10.1, 11.3, 11.11-12, 
11.15-16, 11.18, 11.20-21, 11.31, 12.9, 12.13-16, 
14.13, 16.2, 16.7-9, 16.11-12, 16.15, 16.17, 16.30-
31, 16.57, 17.1, 17.17, 17.23, 17.25, 17.30-33, 
18.21, 19.15, 19.17, 20.9-10, 20.32, 22.5, 24.6, 
25.5-6, 26.34, 26.36, 26.38, 30.1, 30.5, 30.10, 
31.14, 32.2, 33.13, 33.19, 34.16, 35.4-5, 36.12, 
36.14, 36.16-17, 38.7, 38.14, 39.11-12, 41.14, 
42.20, 44.16, 46.7, 46.9-12, 46.16, 47.3-5, 48.6, 
49.4, 50.6, 51.7, 53.11, 53.14, 53.16-17, 54.19, 
54.22, 54.25, 55.3-5, 62.17, 62.20, 65.14, 66.29-33, 
67.7, 67.26, 68.6, 68.16-18, 69.9, 69.11, 69.15, 
70.7, 70.23, 71.7, 71.14, 72.8, 73.4, 75.19, 75.23, 
77.17, 78.25, 80.5-8, 80.11, 80.15, 80.17, 85.4, 
85.7, 85.9, 85.11, 86.5, 87.6-9, 87.11-12, 87.14-16, 
87.25, 89.31, 89.35, 89.44-45, 93.3, 95.6, 95.26, 
97.16, 99.8, 100.8-9, 101.2, Zobacz także 
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“Negatywna ścieżka” i “Biegunowość (w 
świadomości)” 

Społeczeństwo 1.5, 6.16, 6.23, 8.26, 10.15, 11.17, 12.18, 16.31, 
19.15, 20.21, 22.21, 23.15, 25.5, 34.9-10, 34.13, 
35.6, 36.12, 37.4, 38.9, 54.25, 73.12, 74.13, 83.10 

Srebrne plamki 16.47-49, 53.21 
Srebrny sznur 91.11 
Star Wars (film) 16.10 
Starsza Rasa 15.15, 15.17-20 
Starszeństwo 
wibracji 

17.41-43, 26.13, 31.6, 33.12-13, 34.15-16, 40.16, 
48.5, 48.7-8, 57.12, 61.2, 65.5, Zobacz także 
“Reinkarnacja” 

Starzenie się 14.10, 15.4-5, 15.8, 59.20, 105.19-20, 106.12 
Strażnicy 7.9, 9.6-9, 9.18, 12.3-5, 16.1, 16.5-6, 20.28, 21.8, 

21.14, 24.4, 30.14, 48.8, 50.5, 51.1, 52.12, 54.10, 
67.13, 95.22, Zobacz także “Ochrona” 

Strojenie Dostrojenie 
1.0, 3.8, 4.6, 10.9, 12.1, 15.1, 30.2, 39.9, 42.2, 
54.15-17, 54.31-32, 60.8, 66.22, 67.7, 71.6, 71.18, 
72.7, 74.3, 75.33, 77.7, 89.44, 105.11, 106.9 

Sub-gęstość 16.51, 16.53, 17.11-12, 17.34-35, 17.38-39, 22.13, 
38.6, 71.13, 90.25, Zobacz także “Plan” 

Sub-Logos Zobacz „Logos, Sub-Logos” 
Sumer 88.22 
Sygnały i znaki 
osobiste 

22.1, 44.3-6, 44.10, 96.11-13, 105.12 

Sygnifikator Zobacz „Archetypy, Sygnifikator” 
Syriusz 8.22, 38.7-8, 51.2 
Szkodliwa wymiana 
energii 

106.13, 106.22 

Śmierć 17.20, 23.12, 26.25-28, 30.3-4, 31.14, 33.9, 33.11, 
34.6, 34.18, 47.9, 47.11-15, 48.7, 51.6, 51.10, 53.3, 
63.2, 63.12-14, 63.20-21, 65.21, 67.28, 68.6, 69.3, 
69.6-7, 70.15, 70.17, 71.6, 81.13, 82.25, 83.2, 86.7, 
89.31, 91.10-11, 95.25, 104.9, 105.18 
Śmierć (archetyp) 
Zobacz “Archetypy, Transformacja ciała” 

Śnienie 14.25-26, 44.10-11, 46.2, 83.3, 83.16, 84.8, 85.19, 
86.7-15, 95.18 

Świadomość Zobacz „Kompleks, Świadomość” 
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Świadomość 
Planetarna 

Istota Planetarna 
2.4, 6.15, 6.24-25, 8.15, 9.4, 11.18, 11.26-27, 
13.15-16, 15.20, 16.25, 16.32, 16.61, 20.26, 21.17, 
25.7-8, 29.9-10, 30.14, 37.7, 53.16, 65.16-17 
 
Uzdrowienie Planetarne 
2.4, 14.7, 14.10, 26.27-28, 26.30-31, 30.14, 50.9, 
57.9 
 
Sfera Planetarna 
Ciało Planetarne 
2.2-4, 6.6, 6.10, 6.13, 6.16, 8.7, 9.2, 9.7, 9.13, 9.18, 
10.1, 10.4, 10.6-7, 11.3-4, 11.18, 11.26, 13.9, 13.15, 
13.22-23, 14.3, 14.7, 14.10, 14.23, 14.32, 15.4, 
15.9, 16.1, 16.6, 16.13, 16.25, 16.30, 16.33, 16.59, 
17.0-1, 17.11, 18.6, 19.4, 19.7, 19.12, 20.13, 20.19-
21, 21.5, 21.17, 21.27-28, 24.4, 26.20, 26.27-28, 
26.30-31, 28.6, 29.9-10, 30.14, 30.16, 31.8, 41.4, 
41.12, 41.15, 41.26, 43.28, 48.8, 49.5, 59.4-5, 
60.20-21, 62.29, 63.8, 63.15, 63.20-21, 63.24-25, 
63.27, 63.31, 65.10, 65.16-17, 65.19, 66.29, 66.31, 
66.34, 67.20, 68.14, 72.8, 73.3, 74.4, 82.7, 88.23, 
89.11-12, 91.13 
 
Wibracja Planetarna 
Aura, Pole elektromagnetyczne, Sieć energetyczna 
2.3, 4.6, 8.7, 12.7, 12.30, 13.23, 14.7, 14.10, 15.4, 
15.9, 22.11, 41.4, 42.7, 49.5, 49.8, 50.8-9, 59.20, 
65.12, 71.16, 88.23 

Świadomość siebie Samoświadomość 
13.21, 14.1, 15.12, 19.3, 19.11, 20.4, 30.1-2, 34.14, 
35.4, 36.14, 40.3, 41.10, 41.16, 41.19, 41.21, 48.8, 
50.5, 75.23, 78.33, 79.20, 82.12, 83.10, 90.9-10, 
92.10-11 

Światło Zobacz także “Trzecie zniekształcenie” 
 
Światło wirujące w dół 
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4.5, 4.18, 6.1, 12.31, 49.5-6, 54.27, 54.29, 54.31, 
56.3, 57.6, 57.14, 57.33, 59.11, 66.5, 72.17, 73.5, 
73.7-8, 73.10, 73.19 
 
Światło wirujące w górę 
4.18, 6.1, 9.14, 13.15, 13.17, 13.23, 14.2, 19.3, 
28.14, 29.16, 29.18, 30.5, 41.10, 49.5-6, 50.2, 
54.27, 54.29, 54.31, 56.3-4, 56.6-7, 57.6, 57.14, 
57.20, 57.33, 58.11-12, 58.19, 59.6-11, 59.13-16, 
66.5, 66.22, 66.25-26, 72.17, 73.8, 73.10, 73.17, 
74.5-6 

Światło wirujące w 
dół 

Zobacz „Światło wirujące w dół” 

Światło wirujące w 
górę 

Zobacz „Światło wirujące w górę” 

Światło/Miłość Zobacz także “Miłość/Światło” 
1.7, 3.4, 3.15, 4.20, 6.14, 7.17, 12.3, 14.20, 15.4, 
15.9, 15.22, 16.21, 29.16, 51.1, 52.11, 64.6, 78.25, 
87.6 

Święci Teresa, 
Augustyn, 
Franciszek 

22.15 

Tajemnica 1.10, 13.13, 16.21, 16.27, 18.1, 22.21, 27.7, 28.1, 
28.16, 52.11, 97.9, Zobacz także “Inteligentna 
Nieskończoność,” “Jeden Nieskończony Stwórca”, i 
“Jedność” 
 
Różnorodność trzeciej gęstości 
3.14, 6.25, 7.12, 17.2, 24.9, 26.21, 78.33, 79.21, 
79.40, 80.10, 84.20, 86.20 
 

Tales 25.4 
Taras Bulba 11.8-10 
Tarot Zobacz „Archetypy, Tarot” 
Telepatia 12.13, 14.27, 20.30, 26.21, 38.14, 90.12 
Telewizja 34.13, 42.2 
Tesla, Nikola 8.6, 11.25-26, 26.20 
Tesserakt 
(odchylenie o 

52.10, 94.18, 95.27, 103.11, 103.14 
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dziewięćdziesiąt 
stopni) 
Transfer energii Ogólny transfer energii 

31.2, 32.5, 39.10, 54.25, 54.31, 55.8, 60.8, 66.5, 
66.9, 73.21-22, 76.3, 84.17, 106.13 
 
Transfer energii seksualnej 
25.1, 26.38, 30.10, 31.2-7, 31.9, 31.11-15, 32.2, 
32.5-10, 39.10, 44.1, 48.2, 54.25, 54.31, 71.17, 
72.16, 73.21-22, 76.2, 83.3, 84.9-22, 86.20-21, 
87.18, 87.22-27, 92.20, 92.25, 99.10 

Transfer energii 
seksualnej 

Zobacz „Transfer energii seksualnej” 

Transformacja 
(archetyp) 

Zobacz „Archetypy, transformacja” 

Trójkąt Bermudzki 60.11 
Trzecia gęstość  6.6, 6.15, 10.3, 11.17, 13.21-23, 14.3, 16.2, 16.21, 

16.39, 17.35-38, 18.7-9, 19.4, 19.9-11, 19.13-15, 
20.18, 20.21, 20.24, 20.26-27, 21.9, 30.1, 30.10, 
33.9, 36.1, 36.17, 38.6-7, 40.7, 41.14, 41.16, 42.3, 
48.6, 57.33, 61.9, 63.8, 63.13, 63.32, 64.8, 71.2, 
76.15-20, 77.14-15, 78.24, 79.9, 81.3, 82.15, 82.17-
19, 82.21, 83.10, 90.8-10, 91.21, 92.11, 95.24-25, 
97.9, 105.13-16, 105.20, Zobacz także “Gęstość” i 
“Wybór” 
 
Długość życia trzeciej gęstości 
14.11-12, 20.12-17, 20.23-25, 21.9, 22.3-8, 22.28, 
23.13-14, 43.11 

Tunguska 17.3 
Turcja 10.15 
Tybet 10.15 
Uczenie 
się/nauczanie 

1.10, 2.1, 3.6, 4.10, 5.2, 6.1, 9.3, 14.10, 15.13, 
15.22, 16.48, 17.25, 17.38, 17.43, 20.24, 20.26, 
22.5, 26.13, 27.1, 28.6, 32.5, 39.10, 41.7, 42.2, 
42.8-9, 42.20, 43.26, 46.14-15, 48.7, 52.9, 52.11, 
56.4, 57.29, 58.23, 60.9, 60.16, 71.6, 73.16, 73.22, 
74.4, 74.11, 76.6, 76.8, 76.12, 77.23, 82.14, 83.3, 
86.7, 89.18, 89.22, 89.25, 90.29, 93.16, 93.23, 
94.14, 99.6, Zobacz także “Nauczanie/uczenie się” 
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UFO 6.21-25, 7.12-14, 8.2-32, 12.2-12, 23.3, 24.20, 
26.20-21, 26.32-33, 26.36, 37.5, 38.7-8, 38.11-13, 
51.2-4, 52.10, 60.24-25, 70.18-21, 87.10 
 
Bliskie spotkanie 
8.15-22, 53.3-17, 84.8, 100.4 
 
Przelot UFO 
12.8, 48.5 
 
Masowe lądowanie UFO 
16.8-9 

Układ Słoneczny 6.4, 6.9-10, 6.24, 10.1, 10.16-17, 11.4, 13.15, 13.23, 
29.4, 30.14, 78.32, 81.24 
 
Maldek 
6.9-10, 6.12-13, 9.18, 10.1, 10.3, 10.6-7, 11.3, 11.5, 
11.13, 21.5-6, 21.16, 38.2, 59.4-5, 90.18 
 
Mars 
9.6-12, 10.6, 14.3, 18.20, 19.5, 20.17-18, 20.20, 
20.26, 21.8, 30.14, 64.14, 74.4, 90.18 
 
Saturn 
6.8, 7.8, 7.12, 9.4, 22.17, 23.6, 23.16, 30.14, 53.3, 
60.25 
 
Rada Saturna 
Zobacz “Rada Saturna” 
 
Słońce 
2.2, 2.6, 10.17, 11.4, 13.5, 16.35, 23.1, 23.6, 23.16, 
29.1, 29.3, 29.5-6, 29.10, 30.14, 40.1, 41.4-5, 41.7, 
54.4-5, 54.7, 65.17, 66.26, 67.28, 71.12, 75.2, 
77.12, 77.17, 80.10, 81.24-25, 82.8, 89.8, 91.2-3, 
92.28, 102.21, Zobacz także “Logos, Lokalny Sub-
Logos” 
 
Uran 
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30.14 
 
Wenus 
6.4-7, 6.21, 6.23, 29.18, 30.14, 41.26, 76.11, 88.13-
15, 89.9-12, 89.28, 89.32, 89.39, 90.18 

Ukończenie (szkoły) 10.4, 10.9, 11.6, 19.5, 20.3, 20.18, 30.5, 34.16, 
36.12, 38.6, 38.14, 40.4, 41.26, 47.5-6, 52.12, 63.9, 
82.21-22, 82.26-29, 89.35, 89.40, 104.11, Zobacz 
także “Zbiory” 

Ulotna informacja Nieistotne informacje, Szczegółowe informacje 
3.6, 6.25-26, 17.21, 26.36, 27.3, 29.24, 30.8, 37.4, 
39.4, 39.6, 43.7, 51.1-2, 53.3, 53.18, 53.24, 57.4, 
58.17, 62.23, 64.18-20, 67.11, 71.10, 81.23, 84.7, 
91.13, 96.9-11, 100.4 

Umysł rasowy Zobacz „Umysł rasowy” 
Umysł/Ciało 2.2, 4.18, 9.4, 10.1, 13.21, 18.18-22, 19.20, 20.3, 

29.9, 30.5, 30.7, 31.4, 39.10, 46.9, 86.18, 106.4 
Umysł/Duch 
(Duch/Umysł) 

15.12, 17.38, 35.8, 47.8 

Umysły/ciała/duchy 32.5, 36.21, 47.2, 50.7, 77.17, 82.12, 83.6, 84.10, 
84.22, 85.17-18, 86.20, 87.18-21, 93.5, 104.26, 
105.18-19 

Ur 76.6 
Uran Zobacz „Układ Słoneczny, Uran” 
Uzdrawianie 2.2-4, 3.14-15, 4.5-20, 5.1-2, 6.1, 9.3, 10.9, 11.7, 

12.31, 14.4, 14.6, 14.10-11, 15.14, 17.18, 18.10-11, 
21.3, 21.5, 21.7, 21.9, 22.6, 22.21-23, 22.28, 23.6-7, 
23.12, 26.26-31, 27.1, 29.31, 29.33, 34.10, 35.8, 
36.2, 38.5, 39.10, 40.12-14, 41.21, 47.8, 48.7, 
50.13, 54.31, 55.1, 55.11-17, 56.3-7, 57.4-33, 58.3, 
58.7, 58.23, 59.8, 59.11, 59.17, 61.6, 61.10, 61.13, 
62.4-6, 62.10-11, 62.26, 64.15, 64.20, 66.5-16, 
66.28, 69.6, 70.17, 71.6-8, 73.10, 73.13-14, 73.17-
19, 75.10-13, 75.35, 76.8, 77.9, 77.25, 78.5-6, 
82.24, 83.24, 84.2, 84.6, 85.16, 86.12, 86.15, 87.27, 
92.6, 98.5, 98.12, 99.2, 101.2, 102.2, 102.21, 105.2-
4, 105.18, 106.18 
 
Uzdrawianie alopatyczne 
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64.15-16, 66.10, 98.5, 102.2, 102.17-21, 103.4, 
104.7, 104.18, 104.22 
 
Uzdrawianie kryształami 
2.2-4, 14.4, 14.7, 22.21-23, 23.6, 27.1, 29.23-31, 
33.3-5, 55.16-17, 56.3, 57.4-12, 58.3-6, 58.18, 
60.31, 66.5, 88.7 
 
Uzdrawianie przez post 
40.14, 41.21-22, 105.4 

Uzdrawianie 
alopatyczne 

Zobacz „Uzdrawianie alopatyczne” 

Van Tassel, George 14.12-13 
Wady wrodzone 34.8 
Wcielenie Zobacz „Reinkarnacja” 
We wzmocnieniu 30.5, 35.1, 38.5, 41.17, 47.9-11, 48.10, 62.29, 

79.20, 85.9-11, 92.20 
Wenus Zobacz „Układ Słoneczny, Wenus” 
Wewnętrzna 
Ziemia 

60.21-25 

Wewnętrzne 
światło 

Wewnętrzna natura, Wewnętrzny ogień, Polaris jaźni, 
Gwiazda przewodnia 
29.6, 49.6, 54.27, 54.29, 56.3, 57.6, 57.14, 57.33, 
73.8, 73.10 

Wezwanie 1.0, 4.8, 7.1-9, 8.12, 10.12-13, 11.18, 12.26, 14.2, 
14.18, 14.24, 21.14-16, 21.18-20, 22.17, 22.19, 
22.25, 23.1, 23.6, 23.8, 24.8, 26.34, 27.1, 43.28-29, 
55.4, 55.7, 60.27, 62.20, 65.7, 67.28, 68.5, 72.8, 
73.3, 73.8, 74.12-13, 80.14, 81.25, 85.4, 87.6, 
89.39, 90.3, Zobacz także „Prawo kwadratów” 

Wędrowiec 2.2, 11.25, 11.29, 12.26-30, 12.32, 13.23, 14.18, 
15.20, 15.25, 16.59-61, 17.8-9, 17.11, 17.18-19, 
23.6, 26.13, 26.15-16, 32.9-11, 36.16-18, 36.24, 
37.2, 42.16, 45.3-7, 48.7, 52.8-9, 53.7-13, 58.20, 
59.3-5, 63.10, 63.15-18, 65.3, 65.5, 65.11-12, 
65.19, 66.6-8, 66.34, 68.10-11, 69.10-12, 70.15-17, 
75.24, 81.27, 85.16, 89.33-39, Zobacz także “Bracia i 
Siostry od Smutku” 

Węzeł strachu 
(Maldek) 

10.1, 10.7, 21.5 
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Wiara 3.9, 16.18, 27.4, 41.22, 42.12, 46.9, 54.24, 54.31, 
60.18, 67.30, 73.13, 80.13, 80.20, 82.29, 84.21, 
85.4, 94.7, 95.16, 97.9, 101.2, 105.1, Zobacz także 
“Inteligentna Nieskończoność” 
 
Wiara (archetyp) 
Zobacz “Archetypy, Katalizator ducha” 

Wibracja Zobacz także “Wąskie pasmo wibracji” i “Kompleks 
wibracji dźwiękowych” 
2.2, 2.6, 27.4, 54.6, 54.8, 75.2, 75.26, 106.22 
 
Wibracje podstawowe lub rdzeniowe 
20.6-7, 27.14-16, 28.2-4, 29.2, 29.11-14, 29.23, 
40.3, 40.5-6, 40.9-11, 40.15, 41.8-10, 62.27-28, 
71.6 
 
Wibracja energetyzująca 
1.12-13, 3.18, 11.2, 17.11, 33.3, 66.22, 87.26-27, 
98.16 
 
Wibracja gęstości 
1.1, 2.2, 6.14-16, 8.15, 10.4, 13.23, 16.2, 16.41, 
17.1, 17.11-12, 17.15, 17.21, 19.9, 27.13, 32.12, 
33.20, 40.16, 53.3, 57.28, 59.24, 68.6, 70.14, 77.24, 
78.15, 81.13 
 
Wibracja danej istoty 
1.2, 1.5, 2.1, 8.14, 20.16-17, 29.29, 32.2, 37.3, 
39.10, 42.7, 47.3, 51.1, 57.12, 57.33, 73.20, 86.23, 
87.17, Zobacz także “Starszeństwo wibracji” 
 
Wibracja Planetarna 
12.27, 12.30, 16.61, 49.8, 65.11-12, 71.16, Zobacz 
także “Świadomość planetarna” 

Wibracje 
wąskopasmowe 

1.0, 15.1-2, 18.1, 30.17, 33.1, 59.23, 61.12, 64.5, 
65.4, 72.17, 74.2, 85.20, 88.10 

Wielka Droga 
(Archetyp) 

Zobacz „Archetyp, Wielka Droga” 
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Wielka Piramida w 
Gizie 

3.6, 3.12, 3.15, 4.6, 23.6, 23.8, 51.6, 55.11-16, 56.3-
6, 57.12, 59.15, 60.13, 64.9, 66.23, 66.25, 89.14-16, 
96.21, Zobacz także “Piramidy” 

Wielka Praca 6.1, 48.6, 52.2 
Wielka Stopa 9.18, 9.21-22, 10.4-5, 64.17, 64.19 
Wielki cykl 9.4, 9.14, 14.4, 15.18, 16.61, 19.8, 20.12, 21.6-9, 

21.13, 21.25, 33.12, 59.5, 69.12, Zobacz także 
“Główny cykl” 

Wielki Zapis 
Stworzenia 

60.16 

Wieża rażona 
piorunem 
(archetyp) 

Zobacz „Archetypy, Wzmacniacz Ducha” 

Williamson, George 
Hunt 

12.1, 15.18 

Wir 
możliwości/prawdo
podobieństwa 

Zobacz „Wir możliwości/prawdopodobieństwa” 

Wir 
prawdopodobieńst
wa/możliwości 

Wir możliwości/prawdopodobieństwa 
11.3, 11.6, 16.53-54, 16.56, 17.5, 19.21, 33.12, 
36.2-4, 40.8, 43.25, 50.5, 56.3, 60.20, 64.19, 65.2, 
65.6, 65.9-10, 65.12, 68.14, 69.5, 98.15, 102.2, 
102.17, 104.9, 104.11 

Wisielec (archetyp) Zobacz „Archetypy, Sygnifikator ciała” 
Wizje Wizjonerskie informacje 

14.25, 25.4, 44.5, 49.2, 58.3, 84.8, 86.12, 86.15, 
88.17, 89.16 

Wizualizacja 1.13, 42.13-15, 49.8, 50.8-9, 56.3, 61.12, 67.13-14, 
68.14, 73.5, 73.10, 74.16, 75.4-5, 75.11, 75.39, 
88.19-21, 88.24, 98.6 

Włosy 19.9, 19.13, 20.6, 49.5, 69.0, 75.33-34, 106.4 
Woda 8.3, 8.13, 9.5, 13.16, 13.18, 23.14, 41.10, 45.7, 

45.12, 57.9, 58.15, 59.7, 60.11, 78.29, 88.23, 89.20, 
106.4-5 
 
Błogosławiona woda (do oczyszczania lub picia) 
1.12-13, 2.6, 3.18, 95.4-7, 96.14, 101.7, 106.9, 
106.21 
 
Wirująca woda 
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75.9, 80.0, 82.2, 84.5, 89.45, 91.38, 92.3, 93.24, 
95.28, 99.11, 100.2-3, 104.2, 106.22 

Wojna Działania wojenne 
8.16-17, 8.19, 9.10, 9.18-19, 10.1, 10.15, 18.25, 
20.21-22, 22.5, 23.15, 24.4, 24.17, 25.4-11, 26.25, 
32.2, 33.15, 34.12, 34.14, 34.17, 35.1, 35.8, 38.9-
10, 65.6-8, 66.31, 90.18 

Wola 6.1, 10.14, 21.1, 28.13-14, 29.29, 31.3, 31.7, 32.2, 
36.11, 36.14, 38.4, 39.3, 41.18-19, 41.21-22, 42.12-
15, 43.8, 43.30-31, 44.1, 44.8, 44.10, 46.9, 46.12, 
47.13-14, 49.2, 49.8, 52.7, 52.11, 53.1, 54.3, 54.29, 
55.6, 55.17, 56.3, 57.14, 58.18, 60.3, 60.18, 63.2-3, 
63.6, 66.14-15, 66.22, 67.2, 67.21, 67.28, 68.2, 
70.4, 72.7, 72.10, 73.4, 73.8, 73.10-12, 73.22, 74.4, 
74.12-13, 74.16, 75.35, 76.1, 77.9-10, 77.17, 79.32, 
79.42, 80.20, 81.8, 82.19, 82.29, 84.4, 84.13, 84.21, 
85.4, 85.19, 86.18, 87.7, 87.16, 88.6, 90.26, 90.30, 
91.19, 92.2, 92.11, 94.7, 95.16, 96.2, 97.9, 99.9, 
100.3, 101.2, 102.1, 103.1, 104.3, 105.1 

Wolna Wola Zobacz „Zniekształcenie, Pierwotne” 
Wrażliwość 
psychiczna 

44.3-6, 44.10-12 

Wróżbiarstwo 76.6, 88.23, 93.17 
Współczucie Kochająca, Miłość zielonego promienia, Bezwarunkowa 

Miłość, Uniwersalna Miłość, Wibracja Miłości 
1.5, 4.6, 4.17, 15.12, 16.50, 17.30, 18.5-6, 18.11, 
22.6, 23.6, 25.5-6, 27.13, 32.9, 33.8, 33.11, 33.20, 
34.17, 41.25-26, 42.2, 42.6-7, 42.20, 43.14-15, 
44.10, 47.5, 48.6, 52.9, 54.17, 59.3, 60.3, 60.8, 
61.6, 61.11, 62.26, 63.5, 63.8, 63.14, 64.6, 65.11, 
67.11-13, 70.22, 75.2, 75.14-15, 75.32, 75.39, 
81.23, 83.18, 84.4, 85.11, 85.16, 86.7, 89.29, 89.35-
39, 99.5 

Wszechświat 
(archetyp) 

Zobacz „Archetypy, Wielka droga ducha” 

Wybory przed 
wcieleniem 

Zobacz reinkarnacja, wybory przed wcieleniem 

Wybór 16.7, 16.11, 17.33, 19.15-18, 20.10-11, 30.1, 36.12, 
50.7, 60.16, 67.11, 69.11, 76.15-17, 77.12-16, 
77.19, 78.21, 78.24, 78.26, 79.31, 85.9, 85.11, 
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87.11, 87.25, 89.33-34, 91.16, 92.22, 92.33-34, 
95.27, Zobacz także „Biegunowość (w świadomości)” 
 
Wybór (archetyp) 
Zobacz "Archetypy, wybór" 

Wymiar 3.8, 4.2, 4.4-5, 4.9, 5.2, 6.4, 6.6-8, 6.13, 6.15-16, 
6.18, 6.24-25, 10.1, 10.3, 10.6, 10.16, 11.12, 13.8, 
13.17, 14.4, 14.17, 15.18, 16.2, 16.5, 16.22, 16.25, 
16.32, 16.43, 17.1, 17.18, 17.31, 20.7, 20.36, 21.5, 
26.24, 27.2, 36.1, 36.3, 40.1, 52.1, 54.5, 57.33, 
59.14, 61.9, 62.20, 63.24, 64.4, 65.9, 76.17, Zobacz 
także “Gęstość” 

Wypędzający 
Rytuał Małego 
Pentagramu 

41.2, 67.16, 72.2, 72.8, 72.13-14, 72.17, 73.2, 
74.14, 75.3, 75.5-7, 76.4-5, 79.5, 80.2, 95.4, 
103.18-19 

Wysoka Kapłanka 
(Archetyp) 

Zobacz „Archetypy, Wzmacniacz umysłu” 

Wysp 
Wielkanocnych, 
Głowy z 

20.30-35, 20.37 

Wyzwanie duchów 89.2, 89.6-7 
Wyższa Jaźń 35.3, 36.1-15, 36.22, 37.6-7, 41.22, 42.12, 44.12, 

48.8, 51.1, 54.3, 60.4, 61.7, 67.28, 68.6-7, 69.6, 
69.11, 69.13-14, 70.6-14, 71.6, 75.32, 75.36, 75.38, 
83.3, 86.7-8, 97.5, 101.3-5, Zobacz także 
"Przewodnicy" i “Ochrona” 

Wzmacniacz 
(archetyp) 

Zobacz „Archetypy, Wzmacniacz” 

Wzmocnienie Wzmocnienie 
28.1, 31.2, 35.1, 36.12, 38.5, 39.4, 39.10, 40.1, 
41.4, 48.6-7, 51.10, 52.7, 57.6, 78.34, 78.37, 79.20, 
84.20, 85.9-11, 91.20, 92.13, 92.19-20, 92.30, 
92.34, 93.10 

Zaklinaczka 
(archetyp) 

Zobacz „Archetypy, Doświadczenie ciała” 

Zapomnienie Zobacz „Zasłona zapomnienia” 
Zasłona 
zapomnienia 

12.28, 16.2, 21.9, 30.4, 36.16-17, 36.19, 48.6, 48.8, 
50.7, 52.8, 63.14, 63.17-18, 65.12, 65.18-19, 69.6, 
75.24, 77.14, 77.17, 77.19, 78.19-20, 79.7, 79.10-
12, 79.21-24, 79.27-34, 79.31, 79.41, 81.32, 83.3-4, 
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83.8, 83.10-12, 83.15-26, 84.17-19, 84.21, 85.9, 
85.17-19, 86.6-7, 86.18-22, 87.17-21, 88.15, 89.33-
35, 89.38, 89.40, 90.12, 90.18-19, 92.21, 92.25, 
93.5-6, 93.20, 94.10, 95.19-20, 100.7-9, 103.11, 
103.14, 104.26, 105.13, 105.17-19 
 
Warunki przed zasłoną 
77.17, 78.8-10, 78.13-16, 79.7-9, 79.13-17, 79.20, 
79.32-33, 82.12-29, 83.3-12, 83.20, 83.23-24, 84.9-
11, 84.17, 84.22, 86.6, 86.18-20, 87.18, 87.20, 
87.24, 93.4-5, 94.22, 95.19, 105.17-19, 105.21 

Zaszczyt/Obowiąze
k 

Zaszczyt/odpowiedzialność 
2.2, 3.6, 4.20, 5.2, 10.8, 16.18, 16.41-42, 17.25, 
18.6-8, 22.5, 22.26, 23.10, 23.16, 31.17, 33.1, 
34.17, 35.8, 36.9, 36.12, 37.3, 37.6, 44.2, 51.1, 
54.10, 56.3, 57.12, 60.16, 73.16, 80.5 

Zbiory 1.9, 6.11, 6.13-15, 6.19, 7.16-17, 8.2, 8.6, 8.25, 
10.9, 11.3, 11.6, 11.8, 11.19, 12.27-28, 13.22-23, 
14.4, 14.14-20, 15.14-20, 16.11, 16.13, 16.39-41, 
16.61, 17.1, 17.15, 17.22-25, 17.29, 17.31-34, 
17.41-43, 19.1-11, 20.1-2, 20.20, 20.27-29, 21.13-
14, 21.28, 22.7-16, 24.8, 26.12, 26.28, 26.34, 33.12-
13, 34.2, 34.15-18, 35.4-5, 40.7-11, 41.19, 42.6, 
43.8, 43.13-15, 43.25, 45.7, 46.2, 47.3-8, 48.6-8, 
49.6, 50.5, 50.8, 51.1, 52.8-9, 52.12, 53.16, 54.18, 
55.3-4, 59.4, 62.15-17, 62.20, 63.8-16, 63.18-32, 
64.8, 65.3, 65.5, 65.13-15, 65.19, 66.7, 66.29-32, 
67.28, 68.16, 70.16, 71.2-3, 77.16, 78.10, 78.22, 
79.28, 80.5, 82.10-12, 82.29, 84.22, 85.11, 87.6, 
87.11-15, 89.26-35, 89.39-41, 89.45, 90.19, 90.22-
23, 91.17, 92.18, 93.5, 98.6-7, 98.14, 104.18, 
Zobacz także “Zmiany na ziemi” 

Zbroja Światła 16.59, 25.4, 46.2, 57.6, 57.12, 66.5, 102.2, 106.22 
Zdolność 
paranormalna 

6.1, 65.6, 88.23 

Zeta Reticuli 81.24 
Zgodne z Prawem 
Jedności 

6.14, 7.9, 18.5, 18.8, 42.10, 52.7 

Zło / źle 1.7, 4.20, 54.13, 56.3, 57.12, 77.17, 103.8 
Złoty Świt 42.17-18, 69.22 
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Zmiany na Ziemi 1.9, 17.1, 24.4, 33.12, 57.13, 65.9-10, 65.15, 84.7, 
Zobacz także “Zbiory” 

Zniekształcenie 1.1, 1.5, 1.7, 1.10, 3.4, 4.9, 4.19, 8.31, 9.9, 10.10, 
11.17, 13.12, 14.10, 15.9, 15.21, 17.33, 18.6, 18.22, 
20.32, 21.3, 22.6, 22.19, 27.7, 29.25-27, 31.7-8, 
34.12, 40.12, 43.13, 44.13, 46.2, 46.12, 47.2, 48.2, 
51.6, 54.8, 54.22, 54.28, 54.32, 55.2, 57.24, 57.33, 
60.29, 61.4, 62.3-4, 62.14-15, 64.4, 64.16, 64.20, 
66.9, 66.13, 66.18, 67.2-3, 67.12, 68.7, 71.16-17, 
72.10, 73.19, 74.3, 75.16-17, 76.9, 78.5, 80.4, 
80.12, 82.14, 82.22, 84.13, 86.15, 86.22, 89.22, 
90.3, 91.37, 94.10, 95.3, 101.4, 102.21, 104.2, 
105.17-18, 106.2, 106.7-8, 106.12, 106.22 
 
Pierwotne zniekształcenie 
3.14, 4.20, 7.15, 9.10, 10.12, 11.20, 13.8, 13.12, 
14.10, 14.18, 14.28, 15.21, 18.5-6, 19.12, 19.21, 
21.14, 22.27, 27.12, 56.3 
 
Pierwsze zniekształcenie 
Skończoność, Wolna wola, Świadomość 
2.2, 3.14, 4.20, 6.26, 7.1, 7.12, 7.17, 8.1, 9.9, 10.12, 
11.18-19, 12.5, 13.6-8, 13.12-13, 13.16, 15.13, 
15.20-21, 15.25, 16.1-9, 16.27, 16.30, 17.1, 18.1, 
18.5-6, 18.20, 18.24, 19.12, 19.16-17, 20.11, 20.26, 
20.32, 21.4, 21.8-9, 21.14, 21.18-20, 22.2, 22.17, 
24.8, 25.1, 26.13, 26.36, 27.5, 27.8-10, 27.12-13, 
28.1, 28.6, 28.13, 29.10, 29.31, 30.7, 30.11, 31.6, 
31.15, 33.1-2, 33.9, 36.7, 36.12, 36.20, 38.1, 39.6-7, 
40.1, 41.4, 41.25, 42.3, 42.8, 43.29-31, 47.2, 47.16, 
48.8, 51.9-10, 53.3, 53.7, 54.3, 54.7, 54.11, 54.13-
14, 54.18, 54.27, 55.4, 58.7, 59.1, 60.9, 60.26, 61.8, 
62.0, 62.20, 63.18, 63.30, 64.7-9, 65.6, 65.19, 66.9, 
66.26, 67.11, 67.20-21, 67.26, 68.3, 68.14, 68.16-
18, 69.3, 69.8-9, 69.12, 69.16-17, 70.5, 70.11, 
71.12-14, 72.7-9, 73.3-4, 73.12-14, 75.16, 76.12-13, 
77.9, 77.12-13, 77.17-20, 77.24, 78.5, 78.8-9, 
78.13-14, 78.19-20, 79.6, 79.10, 79.13-14, 79.18, 
79.20-21, 79.24, 79.27, 79.32-34, 79.42, 81.30, 
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81.32, 82.10, 83.28, 84.3, 84.20, 84.22, 85.16, 87.7, 
87.9-11, 88.23, 89.4, 89.18, 89.25, 89.44, 90.5, 
90.14, 91.7, 92.13-14, 92.18, 94.9, 94.14, 96.2, 
96.12-13, 97.5, 97.7, 98.5, 98.12, 99.10, 103.4, 
103.9, 104.26, 105.8, 105.11-12, 106.5, 106.13, 
Zobacz także “Prawo Pomieszania” 
 
Drugie zniekształcenie 
Logos, Miłość, Współtwórca, Pierwotny Współtwórca, 
Zasada Stwórcza 
9.10, 13.7-9, 13.13, 13.15-16, 14.10, 15.9, 15.21-
22, 18.6, 19.12, 27.11-17, 28.1-3, 28.5-11, 28.20, 
29.2-13, 29.32, 30.1, 30.14-15, 39.4, 40.1, 41.4, 
41.7-8, 41.12, 41.18, 41.25, 46.14, 47.2, 51.10, 
52.2, 52.11-12, 54.4-5, 54.7-10, 54.17, 54.27, 
59.24, 63.29-30, 65.17, 71.11-13, 74.4, 74.19, 76.9-
10, 76.17-18, 76.21, 77.11-14, 77.16-22, 78.8, 
78.10, 78.19-20, 78.22, 78.26, 78.33-34, 79.11, 
79.13-14, 79.20, 79.24, 79.28, 80.22, 81.23-25, 
81.30, 81.33, 82.8-12, 82.21, 83.6, 83.21, 83.26, 
84.9, 84.22, 90.11-14, 90.16-21, 90.23-24, 90.26, 
91.2-3, 91.6, 91.12, 91.14-17, 91.35, 92.10-11, 
92.13, 92.18, 93.5, 93.10, 93.13-14, 94.14, 99.8, 
99.10, Zobacz także “Logos” i “Miłość” 
 
Trzecie zniekształcenie 
Światło. Foton 
6.14, 12.5, 13.9, 13.16-17, 15.4, 15.9, 15.21, 17.18, 
27.13-14, 27.16-17, 28.2-5, 28.7-8, 29.12, 29.16, 
32.12, 39.6, 40.1, 40.3, 40.5, 40.9, 41.9, 47.8, 
52.11-12, 54.4, 54.10, 54.27, 56.3, 57.6, 57.12, 
57.33, 58.12, 58.15-18, 59.10-11, 59.16, 59.19, 
60.10, 60.12-13, 64.6, 66.5, 67.13-15, 70.19, 72.8, 
74.17, 78.9, 82.7, 85.11, Zobacz także “Światło 
wirujące w dół” “Światło wirujące w górę”, i “Prana” 

Zrozumienie 1.7, 3.8, 4.19, 5.1-2, 6.14, 10.8, 14.10, 15.18, 16.32, 
16.38-39, 16.59, 18.6, 20.24, 28.2, 28.5, 36.10, 
47.6, 49.5, 54.7, 57.24, 60.16, 61.9, 68.3, 76.9 
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Wibracja zrozumienia 
13.23, 16.32, 16.50, 26.12, 84.4, Zobacz także 
“Czwarta gęstość” 

Zwierzęta domowe 14.1, 20.3 
Żywiołak 16.43-46, 17.37, 77.6, 95.4, 95.6, 96.2, 96.4, 97.6, 

99.8 
Żywioły Ogień, Wiatr, Woda, Ziemia 

1.12-13, 6.1, 6.7, 9.5, 13.16, 13.18, 15.12, 20.42, 
29.33, 49.5, 54.27, 57.9, 73.10, 73.17, 73.19, 73.22, 
74.19, 75.10-11, 75.40, 78.29, 88.23, 89.20, 95.4-7, 
95.14-15, 96.14, 101.7 

 
 



 

POSŁOWIE 
Tych 106 sesji Kontaktu z Ra reprezentuje niezwykły podzbiór czanelingu 
w długiej historii L/L Research. Podczas tych 106 sesji instrument był 
całkowicie nieprzytomny i, według Ra, usunięty z jej ciała. Kontrastuje to 
ze znaczną większością czanelingów L/L podejmowanych za pomocą 
świadomego instrumentu wokalnego, w pełni świadomego przechodzących 
informacji. To świadome czanelingowanie trwa nieprzerwanie do dnia 
dzisiejszego. 

L/L Research udostępnia tę książkę, wszystkie transkrypcje czanelingu i 
znacznie więcej dostępnych bezpłatnie w swojej bibliotece online na stronie 
archiwum www.llresearch.org. 

Inne zalecane zasoby do dalszych badań Kontakt z Ra: Nauczanie Prawa 
Jedności obejmują: 

• Najlepsze na świecie narzędzie do studiowania Prawa Jedności: 
www.lawofone.info 

• Audiobook Kontakt z Ra z narracją autorstwa Jima McCarty'ego, 
dostępny na Audible.com. 

• Rzeczywiste nagrania rozmowy z Ra, dostępne do bezpłatnego 
odsłuchania na www.llresearch.org i www.lawofone.info oraz 
połączone z tekstem na https://www.youtube.com/LLResearch . 

• Seria Zasobów. 
• Księga V pierwotnie opublikowanej serii Prawa Jedności  zawierającej 

Komentarz podróży prowadzenia kontaktu z Ra. 
Wykonujemy tę pracę dla L/L Research z pełną świadomością kontekstu 
światowego. Wrażliwemu poszukiwaczowi może czasami wydawać się, że 
okoliczności na naszej planecie są zabarwione chaosem, dysharmonią i 
cierpieniem. Jeśli jednak wiesz, gdzie patrzeć i jak nastroić zmysły, 
zobaczysz, że świadomość miłości cały czas rośnie w tobie, w innych.  

Nasze przesłanie dla każdego napotkanego wędrowca jest takie samo: nie 
jesteś sam.  Jesteś kochany. Jesteście tutaj, aby pomagać w przejściu do 
czwartej gęstości, przede wszystkim poprzez bycie najprawdziwszym, 
najbardziej autentycznym sobą. 

Jesteśmy zaszczyceni mogąc odegrać niewielką rolę w przyczynianiu się do 
tej kwitnącej świadomości miłości. Jesteśmy wdzięczni za pomoc w 
uzdrawianiu tej planety razem z Tobą, jedno otwarte serce na raz.  

http://www.llresearch.org/
http://www.lawofone.info/


   

 

DODATKOWE PUBLIKACJE L/L RESEARCH 
 Living The Law of One 101: The Choice 

Napisana z zamiarem stworzenia podstawowego, prostego do czytania raportu 
dotyczącego podstawowych zasad Prawa Jedności i filozofii Konfederacji w 
ogóle, ta książka prowadzi czytelnika przez omówienie zasad Prawa Jedności, 
takich jak jedność, wolna wola, miłość, światło i biegunowość. 

 Podręcznik Wędrowca  
Podręcznik dla duchowych outsiderów. Bada wyobcowanie, jakiego 
doświadczają poszukiwacze, różnorodność bólu życia, uzdrowienie inkarnacji, 
odkrycie misji życia oraz jak żyć w oddaniu (nabożnie) w zabieganym świecie. 

 Secrets of the UFO  
Podsumowanie 25 lat studiów filozoficznych poprzedzających kontakt z Ra. 
Przejście od fizycznych obserwacji do implikacji metafizycznych jest dokładnie 
prześledzone i pod pewnymi względami służy jako wprowadzenie do serii Prawa 
Jedności. 

 A Channeling Handbook  
Napisany dla kanałów i tych, którzy chcieliby ulepszyć swój czaneling. Tematy 
obejmują: Co to jest czaneling? Dlaczego kanał? Psychiczne pozdrowienia/ataki. 
Pokusy i etyka czanelingu. Czaneling i chrześcijaństwo. 

 Tilting At Windmills: An Interview with Carla & Jim 
Zapis siedmiodniowego wywiadu z Carlą Rueckert i Jimem McCarty, który 
obejmuje eksplorację kontaktu z Ra, historię życia L/L Research, osobistą 
biografię trzech członków założycieli oraz badanie duchowych zasad i filozofii. 
 

Na stronie L/L Research: 
• Więcej publikacji nie wymienionych powyżej 
• Ponad 1500 transkrypcji czanelingu od 1974 do chwili obecnej 
• Zbiór wywiadów i przemówień, w tym rzadkich klejnotów z Donem 

Elkinsem. 
• Light/Lines  oraz Gatherings Newsletters 
• Informacje z różnych poprzednich spotkań i warsztatów L/L Research 
• Sekcja Origins zawierająca Brown Notebook, który  otworzył Elkinsa na  

czaneling Konfederacji. 
• Transkrypcje i dźwięk podcastu L/L Research In the Now. 
• Ponad dwanaście tłumaczeń, których jest co raz więcej dodawanych. 
• Fora, blogi, czaty, łącznik dla poszukających i nie tylko. 

 
Drukowane wersje publikacji L/L są dostępne w sklepie internetowym. 
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