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POZNÁMKA K PŘEKLADU 

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

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

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

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

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

Více informací naleznete na: 

 www.zakonjednoty.cz 

 www.llresearch.org 
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ÚVOD KE KNIZE I 

Don Elkins: Tato kniha je přesným opisem z kazetových nahrávek 
dvaceti šesti relací experimentu navrženého ke komunikaci s 
mimozemskou bytostí. S experimentem jsme začali v roce 1962 a tento 
proces vylepšovali po dobu devatenácti let. V roce 1981 se výsledky 
experimentu našeho snažení hluboce změnily jak v kvalitě, tak v 
přesnosti. Tato kniha je jednoduše zprávou o začátku poslední fáze naší 
práce. 

Od té doby, co naše experimentální práce začala, a dokonce předtím, než 
jsme oficiálně založili výzkumnou skupinu, zde nebyla jasná podstata 
našeho výzkumu. Rád bych uvedl, že považuji svůj přístup za čistě 
vědecký. Mnoho čtenářů tohoto materiálu použilo pro jeho vyhodnocení 
svůj dříve přijatý filosofický návyk, který se pohyboval od toho, co bych 
nazval objektivně vědecký až po subjektivně teologický. Naše výzkumná 
skupina nemá za cíl se pokusit dělat cokoliv jiného než učinit 
experimentální data dostupnými. Každý čtenář bezpochyby dosáhne 
svého vlastního jedinečného závěru o významu obsahu těchto dat. 

V posledních letech bylo hodně sporů o fenoménech, které byly podle 
všeho neslučitelné s akceptovanými metodami vědeckého výzkumu. Toto 
zahrnovalo takové věci jako objekty UFO, mentální ohýbání kovu, 
psychické operace a mnoho jiných zdánlivě zázračných událostí. 

Dokázat nebo vyvrátit kterýkoliv z těchto údajných fenoménů určitě 
není úkolem náhodného pozorovatele. Nicméně to vypadá, že většina z 
veřejných názorů, které byly vytvořeny s ohledem na tyto události, je 
produktem rychlého a povrchního vyšetřování. Po téměř třiceti letech 
výzkumu a experimentování v oblasti takzvaných paranormálních jevů 
musím doporučit extrémní opatrnost při utváření názoru. Pokud je 
možné vydělat peníze, stát se proslulým nebo se bavit pácháním 
podfuků, pak to obvykle někdo udělá. V důsledku jsou pak paranormální 
a psychické oblasti primárními cíli pro podvodníky a důsledný 
výzkumník musí eliminovat velké množství „odpadních“ dat, aby zde 
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snad nalezl ukrytý klenot pravdy. To obzvlášť platí pro filipínské 
psychické operace a obecně pro velkou oblast duchovní komunikace. 

Zdá se mi, že současné vědecké paradigma je méně než adekvátní. 
Domnívám se, že naše současná přírodní filosofie je velmi speciálním 
případem toho mnohem obecnějšího, který má být teprve odhalen. 
Doufám, že náš výzkum spěje směrem k tomuto poznání. Poté, co jsem 
vstřebal miliony slov údajných mimozemských komunikací, jsem také 
přesvědčen, že tato kniha a další svazky materiálu Ra obsahují ty 
nejužitečnější informace, které jsem objevil. V důsledku veškerého 
tohoto ponoření se do spíše matoucích témat ufologie a parapsychologie 
jsem si samozřejmě vytvořil svůj současný názor, jak se „věci ve 
skutečnosti mají“. Tento názor se však může kdykoliv změnit poté, co se 
obeznámím s novými informacemi. Tato kniha není pojednáním o mém 
názoru, takže se nebudu pokoušet bránit její věrohodnost. Následující je 
nejlepším odhadem, který mohu učinit o tom, co si myslíme, že děláme. 
Hádám, že pouze čas nám ukáže víc o přesnosti tohoto odhadu. 

Naše výzkumná skupina používá to, co preferuji nazývat „vyladěnou 
telepatií transu“ ke komunikaci s mimozemskou rasou nazývanou Ra. 
Používáme anglický jazyk, protože je známý těmi Ra. Ve skutečnosti 
znají Ra angličtinu lépe než já. 

Ra přistáli na Zemi před asi 11 000 roky jako druh mimozemského 
misionáře, který měl za cíl pomoci pozemšťanovi s jeho mentálním 
vývojem. Kvůli selhání v tomto pokusu se Ra vzdálili od zemského 
povrchu, ale pokračovali s blízkým monitorováním aktivit na této 
planetě. Z tohoto důvodu jsou Ra vysoce informovaní o naší historii, 
jazycích atd. 

Pravděpodobně nejtěžší věcí pro pochopení Ra je jeho podstata. Ra je 
společenský paměťový komplex šesté úrovně. Protože je Země téměř na 
konci cyklu evoluce třetí úrovně, znamená to, že Ra je o tři evoluční 
cykly před námi. Jinými slovy, současný stav evoluce Ra je o miliony let 
vyvinutější než stav pozemšťanů. Není proto překvapující, že měli Ra 
problémy s komunikací s pozemšťany před 11 000 roky. Stejný problém 
stále existuje i v naší současné „osvícené“ době. 

V tomto spisu jsme dokončili přes 100 relací experimentální komunikace 
s Ra. Těchto přibližně 300 000 slov informací mi poukázalo na možnost 
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existence adekvátnějšího vědeckého paradigmatu. Pouze čas a budoucí 
zkušenosti poslouží k ověření a rozvíjení tohoto paradigmatu. 

Ufologie je velkým tématem. Přiměřené množství podkladového 
materiálu by postačilo na rozšíření tohoto úvodu do délky knihy. Proto 
se zbytek tohoto úvodu nepokouší pokrýt každou část tohoto 
rozmanitého a rostoucího oboru studia, ale je spíše shrnutím některých 
relevantních částí našeho výzkumu od našich počátků po současnost a 
kontakt s Ra. Požádal jsem svou dlouholetou výzkumnou společnici 
Carlu L. Rueckert o vyprávění našeho příběhu. 

Carla L. Rueckert: Poprvé jsem potkala Dona Elkinse v roce 1962. 
Pro mě byl okouzlujícím charakterem, neobvyklou kombinací 
univerzitního profesora a výzkumníka psychologie. Provedl více jak 200 
hypnotických věkových regresí prozkoumávajících prožitek před 
narozením a vyšetřujících možnost, že reinkarnace nemusí být pouze 
možným, ale opravdovým způsobem, jak se věci skutečně mají. 

V roce 1962 jsem se přidala k experimentu, který Don vytvořil za účelem 
začít testovat hypotézu, již předtím vyvinul s pomocí Harolda Price, 
inženýra společnosti Ford Motor. Price obeznámil Dona s určitými 
informacemi, které Donovi přišly docela zajímavé. Jejich zdroj byl 
údajně mimozemský, obsah spíše metafyzický a zdál se být v souladu se 
vším, co se Don naučil do té doby. V rámci tohoto materiálu byly 
předány instrukce k utvoření prostředků, kterými lze generovat další 
materiál ze stejného zdroje, aniž by byl nezbytný skutečný fyzický 
kontakt s mimozemšťany. 

Donovou hypotézou bylo, že by tento fenomén mohl být 
reprodukovatelný; takže pozval tucet svých inženýrských studentů, aby se 
připojili k experimentu s cílem dosažení určitého druhu telepatického 
kontaktu se zdrojem podobným tomu z detroitské skupiny. Byla jsem 
třináctým členem, přičemž jsem se o projekt začala zajímat přes svého 
přítele. Při počátečních pokusech o kontakt se Don snažil udržet situaci 
pod kontrolou a tak uplynuly celé měsíce, kdy jsme měli sice 
pozoruhodné, ale přitom záhadné výsledky. Jak jsme tak podle instrukcí 
seděli „v meditaci“, začal vydávat každý ve skupině kromě mě ze svých 
úst zvláštní zvuky. Pokud jde o mě, mým hlavním problémem během 
těchto prvních šesti měsíců bylo udržet vážný obličej a nesmát se, protože 
se relace postupně stávaly drsnou symfonií hrdelních klikání, srkání a 
mlaskání jazyků. 
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Povaha experimentu se radikálně změnila, když skupinu navštívila 
kontaktující osoba z Detroitu. Posadila se se skupinou a téměř okamžitě 
byla kontaktována podle všeho telepatickou imitací, která řekla: „Proč 
neříkáte myšlenky, které máte ve svých myslích? Pokoušíme se vás použít 
jako nástroje ke komunikaci, ale vy jste všichni blokováni strachem, že 
nebudete říkat správná slova.“ Skrze tento nástroj, Waltera Rogerse z 
Detroitu (ve státě Michigan) byla skupina instruována zdržet se analýz, 
říkat myšlenky a analyzovat komunikaci pouze poté, co byla dokončena. 

Po té noci neuběhl ani měsíc a polovina skupiny začala přinášet 
informace. Když uběhl rok, byli všichni ve skupině kromě mě schopni 
přijímat přenosy. Řeč byla zpočátku pomalá a obtížná, protože každý 
jednotlivec chtěl mít přesný dojem každého slova a v mnoha případech 
chtěl být plně řízen, protože měl strach, že se dopustí v přenosu chyby. 
Přesto to byla pro originální skupinu studentů, která začala tento zvláštní 
experiment, vzrušující doba. 

V lednu 1970 jsem opustila svou pozici školní knihovnice v soukromé 
škole třináctého stupně zde v Louisville a šla pracovat pro Dona na plný 
úvazek. Tehdy byl přesvědčen, že velké mystérium bytí by mohlo být 
nejlépe vyšetřováno zkoumáním technik pro kontaktování 
mimozemských inteligencí a byl odhodlaný své úsilí v této oblasti 
zintenzivnit. 

Během této doby pracoval Don v mnoha hraničních oblastech výzkumu 
UFO a pokaždé se snažil „dát kousky skládanky dohromady“. Jedním z 
takových velkých kusů byla otázka, jak se objekty UFO mohou 
materializovat a dematerializovat. Jak se zdálo, fenomén postuloval 
fyziku, kterou jsme ještě nepochopili, a bytosti, které jsou schopné tuto 
fyziku používat. Don odcházel na mnohé relace osobně předtím, než 
jsem se přidala k jeho výzkumu, a měl velice systematicky odškrtnuté 
každé jméno ze svého seznamu. Hledal demonstraci materializace, ne tu, 
kterou by mohl komukoliv dokázat, ale tu, které by on sám mohl věřit. 
Měl pocit, že demonstrace, které relace produkovaly, byly možná stejné 
nebo podobné povahy, jako materializace objektů UFO. Proto jeho 
uvažování, jak osobně viděl mechanismus materializace a dematerializace 
v relacích, mu umožnilo přesněji stanovit hypotézu ohledně objektů 
UFO. 

V roce 1971 poté, co jsem byla s Donem na několika bezvýsledných 
hledáních materializujícího se média, jsme šli na seanci vedenou 
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reverendem Jamesem Tingleym z Toleda, duchovním knězem 
Spiritualistické církve. 

Šli jsme se čtyřikrát podívat na jeho demonstrace. Před první z nich Don 
v rychlosti prozkoumal vnitřek a venek skromného shromaždiště 
reverenda Tingleyho. Bylo postaveno z betonových kvádrů jako garáž. 
Nebyly zde žádné pomůcky, ať už uvnitř nebo vně budovy. Nevěděla 
jsem, že to Don provádí. Pouze jsem si sedla a čekala, až demonstrace 
začne. 

Tento poslední bod je důležitý, když se mluví o výzkumu psychiky 
jakéhokoliv druhu. Don vždy říkal, že jedna z mých předností jako 
výzkumného spolupracovníka je moje velká důvěřivost. Téměř každý si 
ze mě může udělat legraci, protože se snadno nechám nachytat. Mám 
tendenci brát věci tak, jak přicházejí, a přijímat je ve stávající podobě a 
pouze poté analyzovat, co se stalo. Tato důvěřivost je rozhodující faktor v 
získávání dobrých výsledků v paranormálním výzkumu. Touha po 
důkazu nevyhnutelně povede k nulovým výsledkům a neplatným 
experimentům. Otevřená mysl, ta, co je ochotna být důvěřivou, vede 
svého majitele k určitému druhu subjektivní a osobní jistoty, která se 
nerovná důkazu, jelikož toto nemůže být systematicky reprodukováno u 
ostatních. Nicméně toto subjektivní vědění je ústřední částí duchovní 
evoluce, o které Ra hovoří v tomto výtisku tak přesvědčivě a kterou jsme 
zkoumali po mnoho let. 

Seance začala tak jako každá seance, které jsem se zúčastnila, opakováním 
Otčenáše a zpíváním chvalozpěvů jako „Rock of Ages“ a „I Walked in 
the Garden.“ Bylo zde asi dvacet šest lidí, kteří seděli v této holé 
místnosti na rovných židlích v oválném kruhu. Reverend Tingley byl 
skrytý za jednoduchou záclonou a seděl na skládací židli. Pro mne bylo v 
této první seanci asi nejzajímavější zjevení spíše pevného ducha známého 
jako „Sestra“. Přála si se mnou mluvit a poděkovat mi za to, že pomáhám 
Donovi. Protože jsem nikdy neměla blízkou přítelkyni, která by byla 
jeptiškou, byla jsem docela zmatená. Když jsme však zanedlouho poté jeli 
domů (Don pilotoval), Don mi osvěžil paměť a já si uvědomila, že jeho 
matka, která zemřela dříve, než jsem ji potkala, byla v rodině známá jako 
„Sestra“. Jak v této seanci, tak i v nadcházející, když jsme byli Don a já 
vyvoláni, mohli jsme docela jasně vidět postavy podobající se duchům 
materializovaných duší. Já, která mám narušené noční vidění, jsem 
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rozeznala jen rysy, ale Don dokázal na každé entitě rozpoznat dokonce i 
pramínky vlasů. 

Během druhého sezení se náhle objevil zvláště inspirující „Mistr“ a v 
místnosti se velmi ochladilo. Předal nám inspirativní zprávu a pak nám 
řekl, že se nás dotkne, takže budeme vědět, že byl reálný. Učinil tak s 
dostatkem síly, až mi pohmoždil paži. Pak nám řekl, že bude procházet 
skrze nás, takže budeme vědět, že není z této úrovně. Toto udělal a je to 
určitě zajímavý pocit sledovat, jak k tomu dochází. Zvedl ruce a požehnal 
všem v místnosti, prošel zpět skrze nás, proměnil se v malou louži na 
podlaze a byl pryč. 

V roce 1974 se Don rozhodl, že pro mě nadešel čas stát se serióznější 
studentkou umění chanelingu. Argumentoval tím, že dvanáct let sezení a 
poslouchání inspirativních zpráv bylo dost a že pro mě nastal čas 
přijmout určitou odpovědnost za tato „vesmírná kázáníčka“, jak je Brad 
Steiger nazval a která jsem si tolik užívala. Začali jsme řadu denních 
setkání navržených pro intenzivní práci mého mentálního ladění. Mnoho 
z těch, kteří přicházeli na naše meditace v nedělních večerech, slyšelo o 
denních setkáních a také na ně začali chodit a během třech měsíců jsme 
vygenerovali okolo tuctu nových telepatických přijímačů. 

Během procesu intenzivních meditací jsme zavedli náš dlouhotrvající 
zvyk zapínání páskového diktafonu, kdykoliv jsme začali relaci. S 
použitím velkého množství materiálu, který naše skupina nasbírala, jsem 
dala dohromady nepublikovaný rukopis Voices of the Gods (Hlasy Bohů), 
který systematicky nabízí mimozemský pohled, jak byl nahrán v rámci 
setkáních naší skupiny. V roce 1976, kdy jsme Don a já začali psát Secrets 
of the UFO (Tajemství UFO), (publikovaný soukromým tiskem a 
dostupným přes poštu), byl tento nepublikovaný rukopis velkou pomocí. 

Během tohoto období se objevila další věc, která byla synchronní. Don a 
já, kteří jsme se oficiálně stali partnery jako L/L Research v roce 1970, 
jsme v roce 1968 napsali nepublikovanou knihu s názvem The 
Crucifixion of Esmeralda Sweetwater (Ukřižování Esmeraldy Sweetwater). 

V roce 1974 vydal Andrija Puharich knihu s Doubledayem nazvanou 
URI. Kniha je příběhem vyšetřování Dr. Puhariche Uriho Gellera a jejich 
neočekávané komunikace s mimozemskými inteligencemi. Forma 
kontaktu byla docela nová v tom, že nejdříve začne nějaký objekt, jako 
třeba popelník, levitovat, čímž signalizuje Dr. Puharichovi, aby zapnul 
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svůj kazetový diktafon. Tlačítka nahrávače jsou pak stisknuta 
neviditelnou silou a přístroj začne nahrávat. Na nahrávce pak bude 
přítomna zpráva z mimozemského zdroje. Don byl ohromen velkým 
množstvím korelací mezi těmito zprávami a naším vlastním výzkumem. 

Kniha je fascinující sama o sobě, ale byla fascinující zvláště pro nás kvůli 
neuvěřitelnému množství zřetelných a přesvědčivých synchronicit mezi 
postavami v deníku o Dr. Puharichově práci s Urim a údajně fiktivními 
postavami v naší knize. Odjeli jsme do New Yorku, abychom se setkali s 
Andrijou poté, co jsme mu zavolali a sdělili náš dlouholetý výzkum a 
porovnali poznámky. Jak náš srdečný hostitel vyšel na svou přední 
verandu, aby nás uvítal, zastavila jsem se plná úžasu při pohledu na dům. 
Dokonce tento dům, ve kterém žil v oblasti na severu od New York City, 
byl dvojčetem domu, který jeho fiktivní protějšek vlastnil v naší knize. 
Totožnost byla tak velká, že jsem si nemohla pomoct a zeptala se: 
„Andrijo, co se stalo vašim pivoňkám? Když jsem psala o vašem domě, 
viděla jsem příjezdovou cestu obkrouženou pivoňkovými keři.“ Puharich 
se zasmál: „Ach ty. Ty jsem odstranil před třemi roky.“ 

V roce 1976 jsme se rozhodli pokusit se uvést celé spektrum 
paranormálních fenoménů, které jsou zapojeny do takzvaného fenoménu 
kontaktování UFO. Tento fenomén není jednoduchý. Spíše vyžaduje 
poměrně komplexní pochopení a povědomí o několika odlišných 
oblastech vyšetřování. Jelikož je Ra Materiál přímým výsledkem našeho 
pokračujícího výzkumu s „údajnými“ mimozemskými entitami, zdá se 
být nyní vhodné zrevidovat některé z konceptů dále uvedených v této 
knize, aby čtenář měl správný úvod k „uvažování“, které je nápomocnější 
pro pochopení této práce. 

První věcí, kterou je třeba říct o fenoménu UFO, je, že je mimořádně 
zvláštní. Čím víc seriozní výzkumník čte a čím více terénního výzkumu 
dělá, tím méně je schopen mluvit o fenoménu UFO citlivým a 
„realistickým“ způsobem. Více než polovina obyvatel Spojených států 
sdělila v národních hlasováních, že věří, že UFO jsou reálná a televizní 
seriály a filmy odrážejí rozšířený zájem o toto téma. Leč našlo by se pár 
výzkumníků, kteří by předstírali, že jsou schopni fenoménu zcela 
rozumět. Dr. J. Allen Hynek nazval tuto vysokou kvalitu výzkumu 
„vysoce zvláštním“ faktorem a spojil množství vysoce zvláštního s 
pravděpodobnou platností této věci. 
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Někteří lidé nejsou po setkání s objekty UFO schopni po nějakou dobu 
uvažovat. Pozorují UFO a pak pokračují ve své denní rutině. V určitém 
okamžiku si však uvědomí, že bylo ztraceno nějaké množství času, což 
nedokážou vysvětlit. Velmi často pak tito lidé také oznamují podráždění 
očí nebo zánět spojivek a někdy i problémy s kůží. V extrémních 
případech dojde u osoby, která má výpadek paměti o určitém časovém 
úseku a která pozorovala UFO, ke změně osobnosti a je nucena požádat 
o pomoc a poradenství u psychologa nebo psychiatra. S lidmi, kteří 
prožili tento a jiné typy „blízkých setkání“ pořádá Dr. R. Leo Sprinkle, 
profesor psychologie na Univerzitě Wyoming, každoroční setkání. 

Byla to právě psychiatrická terapie, ve které byl zkoumán jeden ze 
známějších případů kontaktu s UFO – případ Betty a Barneye 
Hillových. Hillovi zpozorovali UFO a na určitý časový úsek ztratili 
paměť, avšak byli schopni zmenšit význam těchto událostí ve svých 
myslích natolik, že mohli pokračovat ve svých všedních životech. 
Nicméně oba po několika měsících začali zažívat noční můry a záchvaty 
úzkosti. 

Psychiatr, ke kterému šli pro pomoc, často používal pro terapeutickou 
práci regresivní hypnózu. Pracoval s každým z páru odděleně a ke svému 
údivu zjistil, že když je požádal, aby se vrátili zpět ke zdroji své úzkosti, 
tak jak pán, tak i paní vyprávěli stejný příběh: při jedné ze svých vyjížděk 
byli vzati na palubu objektu UFO, kde byli lékařsky vyšetřeni a pak 
vráceni zpět do svého auta. 

Don a já jsme po dlouhé roky vyšetřovali hodně zajímavých případů; 
popis alespoň jednoho z nich snad bude stačit k ukázce některých z 
význačnějších zvláštností, které jsou běžně spojeny s tím, co Dr. Hynek 
nazval „Blízká setkání třetího druhu.“ V lednu 1977 nám pouze asi 
osmnáct hodin poté, co jistý svědek pozoroval UFO, zavolal náš přítel, 
hypnotizér Lawrence Allison. Lawrence byl kontaktován matkou onoho 
svědka, která byla svým chlapcem mimořádně znepokojena. S tímto 
devatenáctiletým absolventem střední školy, zaměstnaným jako řidič 
kamionu, jsme se následně setkali. 

Velmi nízko nad zemí, asi 100 až 150 stop (30,5 m až 45,7 m) pozoroval 
plavidlo dlouhé asi čtyřicet stop (12,2 m) a deset stop (3,05 m) vysoké, 
které mělo barvu jako zapadající slunce. Plavidlo bylo tak jasné, že mu 
poranilo oči, a přesto od něj nemohl odvrátit svůj upřený pohled. 
Zachvátil ho velký strach a ztratil veškerý smysl pro řízení svého auta. 
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Když byl přímo pod UFO, náhle vyrazilo pryč a zmizelo. Po návratu 
domů byla matka zděšena, protože jeho oči byly zcela podlité krví. Byl 
schopen určit výpadek času, jelikož odjel přesně v době, kdy skončil 
televizní program a zaznamenal si čas, kdy přijel domů. Ztratil třicet osm 
minut svého života. 

Mladý muž si přál zkusit regresivní hypnózu, aby „nalezl“ svůj ztracený 
čas. Souhlasili jsme; a po docela zdlouhavém hypnotickém uvedení byl 
dosažen správný stav koncentrace a svědek byl přesunut zpět do doby, 
kdy byl přímo pod objektem UFO. Náhle se ocitl uvnitř lodi v kruhové 
místnosti, která se zdála alespoň dvakrát vyšší než celá loď z pohledu 
zvenku. Viděl tři objekty a žádný z nich nevypadal jako člověk. Jeden byl 
černý, druhý červený a třetí byl bílý. Všechny vypadaly jako nějaký druh 
stroje. Zdálo se, že každá tato entita má osobnost, ačkoliv žádná k chlapci 
nemluvila, a on prodělával jakýsi druh fyzického vyšetření. Poté, co 
vyšetření skončilo, se stroje spojily do jednoho a zmizely. Loď se odrazila 
a krátce otřásla a pak byl svědek zpět ve svém autě. 

Pokud by vás zajímal celý příběh tohoto případu, byl publikován v Apro 
Bulletin, v Flying Saucer Review, v International UFO Reporter, a v Mufon 
UFO News. 

Jedním z nejznámějších aspektů blízkých setkání je zkušenost, kterou 
zažil i náš svědek, jenž údajně rozuměl tomu, co si mimozemšťané 
mysleli a co cítili, aniž by cokoliv řekli. Telepatická komunikace byla po 
dlouhou dobu tématem mnoha experimentů, a ačkoliv je to téma velmi 
zajímavé, nikdy nebyla provedena definitivní studie dokazující existenci 
spolehlivé telepatické komunikace. A tak je telepatie stále jen okrajovou 
oblastí psychického výzkumu. Nicméně kdokoliv, kdo kdy předem věděl, 
že zazvoní telefon, nebo věděl, co se někdo chystá říci, dříve, než to bylo 
vyřčeno, prožil alespoň mírný příklad telepatie. Don uvádí, že telepatické 
experimenty mezi ním a Urim Gellerem byly zcela úspěšné. Protože však 
nebyly záměrně provedeny pod přísným vědeckým dozorem, nemohly 
být uvedeny v žádném hodnověrném hlášení. Jsme totiž přesvědčeni, že 
přísný dohled má na výsledek jakéhokoliv experimentu tohoto typu 
tlumící efekt. 

L/L Research, který je od roku 1980 dceřinou společností společnosti 
Rock Creek Research and Development Labs, dosud pořádá týdenní 
setkání otevřená komukoliv, kdo četl naše knihy. Stále máme tendenci 
vkládat slovo „údajný“ před slova „telepatické komunikace s 
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mimozemšťany“, protože dobře víme, že neexistuje žádný způsob, jak 
tento základní koncept dokázat. Avšak fenomén zcela jistě existuje – 
miliony slov v našich vlastních složkách a mnoho milionů slov ve 
složkách ostatních skupin tento fakt dokazují. 

Bez ohledu na častější než příležitostné frustrace obsažené v 
paranormálním výzkumu potřebuje seriózní výzkumník fenoménu UFO 
vytrvat ve svém vyšetřování příbuzných fenoménů, jako je mentální 
ohýbání kovu. Fyzika, o které hovoří Ra a která má co do činění s pravou 
povahou reality, předpokládá možnost působení na dálku jako funkci 
mysli, zvláště vůle. Uri Geller byl testovaný na několika místech po 
celém světě včetně Stanford Research Laboratories a existuje působivý 
seznam publikací týkajících se výsledků těchto testů. Nejvíce stojí za 
zmínku The Geller Papers a jako odnož tohoto fenoménu ohýbání kovů – 
The Iceland Papers. 

Blízké spojení mezi UFO a mentálním ohýbáním kovů dokazuje případ, 
který se nám stal v červenci 1977 poté, co byla publikována kniha Secrets 
of the UFO. Měli jsme rozhovor v místním rozhlase. Vysílání 
poslouchala nějaká žena v blízkém městě a to, co jsme říkali, ji velice 
zaujalo, protože její syn, normální čtrnáctiletý chlapec, zažil setkání s 
UFO. Byl probuzen hvízdajícím zvukem. Šel ke dveřím a uviděl světlo 
tak jasné, že ho dočasně oslepilo. Jak už se často stává, byla to noc, kdy i 
lidé v blízkém okolí pozorovali záblesky na obloze. Žena nám napsala. 
Don jí okamžitě zavolal a požádal o svolení promluvit si s jejím synem. 
Po rozhovoru s mladým mužem ho Don požádal, aby vzal do ruky 
nějakou stříbrnou věc a řekl jí, aby se ohnula, aniž by na ni jakýmkoli 
způsobem působil silou. Čtrnáctiletý vzal vidličku, udělal, jak Don řekl, 
a vidlička se okamžitě ohnula téměř dvojnásobně. 

Chlapec se tak polekal, že příště nepřišel k telefonu a jeho matka nebyla 
schopna jej přesvědčit, že by stálo za to zajít s experimenty dál. Měla však 
dost prozíravosti na to, aby si uvědomila, že v malém městě, ve kterém 
žil, by mu jakákoliv forma publicity, která by ho spojovala s tématem 
ohýbání kovů, byla k újmě, jelikož by lidé tohoto malého města mohli 
reagovat tím nejpředvídatelnějším způsobem. 

Avšak spojení je zde docela jasné. John Taylor, profesor matematiky na 
Kings College v Londýně, napsal knihu Superminds (Super mysli), aby 
zpřístupnil světu své pečlivé experimentování na téma ohýbání kovů. 
Taylor pracoval pouze s dětmi, s asi padesáti, a pro velkou část svých 
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experimentů používal kovové a plastické objekty zapečetěné ve 
skleněných válcích, které byly zavřeny sklářem, takže děti se objektů 
nemohly dotknout, aniž by rozbily sklo. 

I v rámci těchto kontrolovaných podmínek byly děti stále schopné 
rozmanité objekty ohýbat a rozbíjet. Jak budete číst Ra Materiál, začnete 
zjišťovat, proč to jsou především děti, kdo je schopen tyto věci dělat, a 
které schopnosti pro dělání tohoto mají nějakou spojitost se zprávami 
UFO. 

Protože nejsem vědec, vrátím v tomto bodě příběh zpátky Donovi, jehož 
znalosti jsou pro tuto diskuzi vhodnější. 

Don: Trvalá otázka při uvážení psychických demonstrací je: jak nastává 
paranormální jev? Odpověď může ležet v oblasti okultní teorie, jež se 
vztahuje k existenci různých „úrovní“. 

Po smrti se jednotlivec ocitne na jedné z těchto úrovní existence, o 
kterých je řeč ve spojení s okultní filosofií, přitom je tato úroveň závislá 
na duchovní podstatě nebo vývoji člověka v čase jeho smrti. Pro tuto 
teorii platí rčení, že „vrána k vráně sedá“. Když se duch materializuje do 
naší reality, je z jedné z těchto úrovní, ve které obvykle chodí navštěvovat 
Zemi. Teoreticky obecně platí, že planeta je druhem duchovní distilerie, 
ve které se odehrávají reinkarnace do fyzického světa tak dlouho, dokud 
není jednotlivec v duchovním smyslu dostatečně vyvinut, aby dosáhl na 
vyšší úrovně existence a již dále tyto planetární vývojové lekce 
nepotřeboval. 

Většina této teorie byla vyvinuta jako výsledek nahlášených kontaktů a 
komunikací s obyvateli těchto údajně oddělených realit. Dospěl jsem 
však k názoru, že se tyto úrovně prolínají s naším fyzikálním prostorem a 
vzájemně koexistují, ačkoliv s velmi malým vzájemným povědomím. 
Jednoduchou analogií, na kterou jsem poukazoval již dříve, jsou herci ve 
dvou různých TV-pořadech, které je oba možné přijímat na stejném 
setu, ale oba pořady (kanály) se navzájem vylučují. Tak vypadá to, co 
zažíváme v našich každodenních životech: jeden kanál nebo úroveň 
existence, které jsou zcela nevědomé o nepřeberném množství entit 
okupujících ostatní frekvence našeho fyzikálního prostoru. Ústřední 
myšlenkou toho všeho je, že naše realita není konečná nebo jednoduchá; 
ve skutečnosti je naší realitou pouze v přítomnosti. 
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Mnohé zprávy o UFO uvádějí dostatečný důkaz toho, že pozorovaný 
objekt má svůj vlastní původ v jedné z těchto jiných realit nebo úrovní, 
tak jako mají i materializovaní duchové. Rád bych zdůraznil, že to však 
žádným způsobem nenaznačuje jejich nereálnost; spíše to vytěsňuje 
realitu UFO z té naší. Hovořím o ekvivalentu: Kanál 4 je v TV 
ekvivalentní s Kanálem 3 v té samé TV, ale je umístěný jinde. 

Pokud byste měli postavit měřítkový model jakéhokoliv atomu s 
použitím něčeho o velikosti hrášku jako jádro, bylo by nezbytné mít 
oblast o velikosti fotbalového stadionu, aby v ní byly obsaženy ty 
nejvnitřnější oběžní elektrony. Pokud by hrášek byl položen v centru 
padesáti yardové čáry (necelých 46 m), pak by malé klubko bavlny na 
nejvrchnějším sedadle na tribuně reprezentovalo elektron atomu. Ve 
fyzické hmotě je vlastně velmi málo vlastní hmoty. Kdybyste se podívali 
na hvězdy na noční obloze, pravděpodobně byste viděli něco podobného, 
co byste viděli, pokud byste mohli stát na jádře jakéhokoliv atomu z 
„pevného“ materiálu a podívali se ven na naše prostředí. K 
demonstrování elektronu vám fyzikové pravděpodobně ukáží zakřivenou 
stopu jednoho z nich na fotografické desce. Co vám pravděpodobně 
neřeknou, je, že toto je nepřímý důkaz. Samotný elektron nebyl nikdy 
pozorován; pouze jeho efekt může být zaznamenán na hustém médiu. Je 
samozřejmě možné provést přesné matematické výpočty toho, co 
nazýváme elektronem. Na takovou práci musíme znát určitá data o síle 
magnetického pole, náboje elektronu a rychlosti. Jelikož je ale 
magnetické pole vytvářeno pohybujícími se náboji, které jsou naopak 
empiricky pozorovaným fenoménem, zjistíme, že celá matematická 
kamufláž zakrývá fakt, že vše, co doopravdy víme, je to, že nabité částice 
mají na sebe vzájemný vliv. Stále však nevíme, co jsou to nabité částice 
nebo proč vytvářejí efekt působení na dálku. 

Zkušení vědci by byli první, kteří by souhlasili, že neexistuje taková věc, 
jako je absolutní vědecké vysvětlení čehokoliv. Věda je spíše metodou 
nebo nástrojem pro předpověď dávající jedno nebo více pozorování do 
vzájemného vztahu. Ve fyzice je to obvykle prováděno skrze jazyk 
matematiky. Naše vědecké učení je učení pozorováním a analýzou tohoto 
pozorování. Ve smyslu pronikání do základních podstat věcí 
nerozumíme vůbec ničemu. 

Magnetické pole není nic jiného než matematická metoda vyjádření 
relativního pohybu mezi elektrickými poli. Elektrická pole jsou 
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komplexní matematické interpretace zcela empirického pozorování 
sepsaného do Coulombova zákonu. Jinými slovy je náš les vědeckých 
vědomostí a vysvětlování tvořen stromy, na kterých nerozumíme ničemu 
kromě jejich působení, jejich existence. 

Člověku neobeznámenému s vnitřními metodami moderní vědy může 
připadat, že moderní člověk má svoje prostředí pěkně pod kontrolou a 
zcela pochopené. Nic jiného však nemůže být dále od pravdy. Přední 
vědci, kteří zkoumají hranice moderní teorie, mezi sebou neustále 
argumentují. Jakmile je teorie šířeji přijata jako validní reprezentace 
fyzikálních zákonů, někdo najde rozpor, a teorie musí být buď změněna 
nebo zcela opuštěna. Snad nejznámější případ toho je Newtonovo 
„F=MA.“ Toto dosáhlo statusu fyzikálního zákona dříve, než bylo 
zjištěno, že je chybné. Nikoli však proto, že by se rovnice neukázala být 
extrémně užitečnou: použili jsme ji pro navržení všeho od rakety na 
Měsíc až po elektronové dělo televize; ale její přesnost selhává, když je 
aplikována na akcelerátory atomárních částic, jako je cyklotron. Aby bylo 
možné provést přesné předpovědi trajektorií částic, je nezbytné udělat 
relativistickou korekci vypracovanou Einsteinem. Je zajímavé 
poznamenat, že tato korekce je založena na faktu, že rychlost světla je 
zcela nezávislá na rychlosti svého zdroje. 

Pokud by Newton pronikl hlouběji do pohybových zákonů, mohl udělat 
tuto relativistickou korekci sám a pak uvést, že korekce rychlosti by vždy 
byla bez následků, protože rychlost světla byla mnohem větší než 
jakákoliv rychlost dosažitelná člověkem. Toto bylo pravdou 
Newtonovské doby, ale rozhodně není případem dneška. Stále máme 
tendenci přemýšlet o velikosti rychlosti světla jako o fantastické a 
nedosažitelné, ale s příchodem vesmírného létání přišel nový řád 
rychlostí. Musíme změnit náš způsob myšlení založený na normálním 
pozemském konceptu rychlostí. Namísto uvažování o rychlosti světla ve 
smyslu mílí za sekundu, přemýšlejme o něm v řádu průměrů Země za 
sekundu. Téměř nepředstavitelných 186 000 mil za sekundu se stává 
zcela myslitelnými dvaceti třemi zemskými průměry za sekundu; nebo 
můžeme přemýšlet o rychlosti světla jako o průměru naší sluneční 
soustavy za sekundu a říct, že se světlo pohybuje rychlostí okolo dvou 
průměrů za den. 

Einsteinovo tvrzení, že vše je relativní, je tak výstižné, že se z něj v naší 
kultuře stalo klišé. Pokračujme v tom být relativističtí při zvážení 
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velikosti přírodního fenoménu posouzením velikosti naší galaxie. Pokud 
se podíváte na oblohu za jasné noci, téměř všechny viditelné hvězdy jsou 
v naší vlastní galaxie. Každá taková hvězda je sluncem jako naše vlastní. 
Výpočet poměru počtu sluncí v naší galaxii k počtu lidí na planetě Zemi 
odkrývá, že existuje šedesát sluncí na každého dnes žijícího člověka na 
Zemi. Světlu to trvá přes čtyři roky, aby se dostalo od Země jenom k 
nejbližší z těchto hvězd. Dosažení nejvzdálenější hvězdy v naší vlastní 
galaxii by trvalo 100 000 světelných let. 

Tyto výpočty jsou provedeny za předpokladu, že světlo má rychlost. To 
může být chybný předpoklad ve světle nové teorie, ale jeho zdánlivá 
rychlost je užitečným měřicím nástrojem, takže ji stejně používáme. 

Máme tedy stvoření, ve kterém se nacházíme a které je tak velké, že při 
rychlosti dvaceti tří zemských průměrů za sekundu musíme cestovat 
100 000 let k překročení našeho bezprostředního dvorku. Je to velký 
dvorek a vypadal by dostatečný dokonce i pro nejambicióznější nebeské 
architekty, ale ve skutečnosti je tato galaxie s více jak 200 miliardami 
hvězd pouze zrnkem písku na velice velké pláži. Existuje nespočet bilionů 
galaxií, jako je ta naše, každá se svými vlastními miliardami hvězd a 
rozprostřené skrze to, co vypadá jako nekonečný prostor. 

Když se zamyslíte nad ohromující expanzí našeho stvoření a nad 
dětinským stavem našeho vědění ve vztahu k němu, začnete vidět 
nezbytnost zvážení velké pravděpodobnosti, že náš současný vědecký 
přístup pro zkoumání těchto expanzí je primitivní jak vydlabaná kanoe. 

Nejvíce matoucím problémem vědy vždy bylo nalézt uspokojivé 
vysvětlení toho, co je nazývané účinkem na dálku. Jinými slovy každý ví, 
že když něco pustíte, bude to padat, ale nikdo přesně neví proč. Mnoho 
lidí ví, že elektrické náboje se vzájemně odpuzují nebo přitahují, i když 
jsou dokonce oddělené vakuem, ale opět nikdo neví proč. Ačkoliv jsou 
fenomény docela odlišné, jsou rovnice, které popisují sílu interakce, 
docela podobné: 

 Pro gravitaci: F=Gmm‘r2 

 Pro elektrostatickou interakci: F=Kqq‘r2 

Přitažlivá síla mezi naší planetou a našim sluncem je popsána gravitační 
rovnicí. Přitažlivá síla mezi obíhajícími elektrony a atomovým jádrem je 
popsána elektrostatickou interakční rovnicí. Každá z těchto dvou rovnic 
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byla určena experimentálně. Nejsou patrně žádným způsobem ve vztahu, 
a přitom obě popisují situaci, ve které přitažlivá síla klesá s druhou 
mocninou jejich vzdálenosti. 

Matematická reprezentace účinku efektu na dálku se nazývá pole, jako je 
gravitační nebo elektrické pole. Nejpřednější snahou Alberta Einsteina 
bylo nalézt jediný vztah, který by vyjadřoval efekt jak elektrického, tak 
gravitačního fenoménu; vlastně teorii, která by sjednotila celou fyziku – 
sjednocenou teorii polí. Einstein věřil, že toto bylo stvoření úplného řádu 
a že všechny fyzikální fenomény se vyvinuly z jediného zdroje. 

Tato sjednocená teorie polí popisující hmotu jako čisté pole byla nyní 
dokončena. Vypadá to, že celá situace byla analogická k řešení velice 
složité čínské hádanky. Pokud zjistíte, že správné řešení se točí kolem 
tolika chybných, hádanka se snadno vyřeší. Dewey B. Larson nalezl 
řešení tohoto problému a hádanka byla nejen vyřešena, ale odhalila 
elegantně adekvátní sjednocenou teorii polí bohatou na praktické 
výsledky; a tak jako u dobré čínské hádanky nebylo řešení složité, pouze 
nečekané. Namísto předpokladu pěti dimenzí Larson předpokládal šest a 
správně je označil za tři dimenze prostoru a tři dimenze času. 
Předpokládal, že existuje třírozměrný souřadný čas analogický k našemu 
pozorovanému třírozměrnému prostoru. 

Výsledkem tohoto přístupu je to, že ze základního postulátu Larsonovy 
teorie lze vypočítat jakoukoliv fyzikální hodnotu uvnitř našeho fyzického 
vesmíru, od sub-atomických po hvězdné. Tato dlouhodobě 
nejvyhledávanější sjednocená teorie polí je jiná, protože jsme navyklí 
přemýšlet o čase jako jednorozměrném, jako o proudu pohybujícím se 
jedním směrem. Přesto, jakmile se tomu dostanete na kloub, je 
souřadnicový čas matematicky příjemnějším konceptem, se kterým se 
může pracovat. Profesor Frank Meyer z Ústavu fyziky na Univerzitě ve 
Wisconsinu v současné době distribuuje čtvrtletní zpravodaj vědcům 
zajímajícím se o Larsonovu novou teorii, která zkoumá matoucí otázky 
ve fyzikální teorii s použitím Larsonova přístupu. Zajímal jsem se o 
testování Larsonovy teorie a provedl rozsáhlé výpočty s použitím jeho 
postulátu. Přesvědčil jsem se, že je tato teorie vskutku funkční 
sjednocenou teorií polí. 

Uvažoval jsem o několika zajímavých tvrzeních komunikovaných skrze 
kontaktéry údajných zdrojů UFO dříve, než jsem objevil Larsonovu práci 
na počátku šedesátých let. Ačkoliv lidé, kteří přijímali tyto komunikace, 
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nevěděli nic o problémech moderní fyziky, dostávali informace, které 
zřejmě byly pro fyzikální teorii ústřední: za prvé, naznačily, že problém s 
naší vědou spočíval v tom, že nepřipustila dostatek dimenzí. Za druhé, 
uváděly, že se světlo nehýbe; světlo je. Larsonova teorie postuluje šest 
dimenzí namísto obvyklých čtyř a nalézá čisté pole, o kterém by Einstein 
věřil, že reprezentuje hmotu pohybující se ven od všech bodů v prostoru 
jednotkovou rychlostí neboli rychlostí světla. Fotony jsou vytvářeny díky 
vibračnímu přemístění v prostoro-času, struktuře pole. Navíc kontaktéři 
říkali, že vědomí vytváří vibrace a tyto vibrace jsou světlem. Vibrační 
přemístění prostoro-času jsou v Larsonově teorii první fyzickou 
manifestací, kterou je foton nebo světlo. Podle kontaktérů UFO snižují 
objekty UFO své vibrace za účelem vstupu na naši oblohu. Celkový 
fyzický vesmír postulovaný Larsonem je závislý na míře vibrace a 
kvantových rotací čistého pole prostoro-času. 

Kontaktéři navrhovali, že čas není tím, co si myslíme, že je. Larson 
navrhoval totéž. Objektům UFO bylo řečeno, aby se pohybovaly v čase 
tak, jako se my pohybujeme v prostoru. Toto by bylo zcela normální v 
Larsonově časo-prostorové části vesmíru. 

A konečně, a to je snad to nejdůležitější, kontaktéři přijímali zprávu, že 
stvoření je jednoduché, vše je jedno. Larsonova teorie je matematickým 
tvrzením této jednoty. 

Pro více informací o Larsonově fyzice kontaktujte International Society 
of Unified Science, skupinu vědců a filosofů, kteří v současnosti 
podporují Larsonovu teorii. Jejich adresa je: International Society of 
Unified Science, Frank H. Meyer, President, 1103 15th Ave., S.E., 
Minneapolis, MN 55414. 

Co fyzikové nikdy předtím nepovažovali za hodné zkoumání, se nyní šíří 
velmi rychle. Účinek na dálku, zřejmě jako výsledek určitého typu 
mentální aktivity, se zdá být opakovaně pozorovatelným efektem. Když 
Uri Geller vystupuje v TV a mentálně ohýbá kov či opravuje hodiny, 
najde se často mnoho dětí, které zkoušejí jeho „triky“ duplikovat. Někdy 
jsou úspěšné. Počet takových dětí, které mohou způsobit ohnutí nebo 
narušení kovu a jiných materiálů pouze tím, že chtějí, aby k narušení 
nebo ohnutí došlo, denně narůstá. Jak bylo výše poznamenáno, John 
Taylor, profesor matematiky na Kings College, popisuje ve své skvělé 
knize Superminds rozsáhlé testy konané v Anglii na několika z těchto 
nadaných dětí. Pokud budou počet a schopnosti gellerovských dětí dále 
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narůstat, pak osmdesátá léta dvacátého století spatří, jak se takové 
fantazie programů jako „My Favorite Martian“, „I Dream of Jeanie“ a 
„Bewitched“ stanou denní realitou. 

S kontrolovanými, opakovatelnými experimenty jako těmi, které 
provedli Taylor a Stanford Research Institute ve Spojených státech, 
začínáme mít solidní data dostupná pro studium. Postupně se 
posouváme do pozice, ze které můžeme začít vytvářet vědu „magie“, 
protože to, co bylo nazýváno magií po věky věků, začíná být nyní 
prováděno v neustále rostoucí míře, a to primárně dětmi. V budoucnosti 
se můžeme dokonce setkat s přidáním této „magie“ do osnov věd na 
univerzitách. Fakticky jsou současné disciplíny chemie, fyziky, atd. v 
základě pro nás „magickými,“ protože jsme stále v pozici, ve které 
nemáme konečné vysvětlení kauzality. 

Carla: Jeden z nejdůležitějších konceptů systému studia, který vychází z 
výzkumu v oblasti zpráv kontaktérů nabídnutých jim údajnými kontakty 
UFO, je koncept nesmrtelnosti našeho individuálního vědomí. Existuje 
dlouhá mystická tradice sahající mnohem dál před biblickou dobu, která 
postuluje typ nesmrtelné duše. Sv. Pavel ve svých Apoštolech rozlišuje 
mezi lidským tělem a duchovním tělem. Dlouho před stoletím sv. Pavla 
měli egyptští kněží koncept ka a předpokládali, že toto ka nebo duchovní 
osobnost existuje i po smrti a je pravým úložištěm podstaty vědomí 
osoby, která žila život. Samozřejmostí je, že Egypťané vytvořili velmi 
komplikovaná opatření pro život po smrti. 

Pokud je život po smrti předpokládán jako pravděpodobný, měl by se 
také předpokládat život před narozením. Každá matka, která má více než 
jedno dítě, dosvědčí jako nepopiratelný fakt, že každé dítě přišlo do 
svého života nebo inkarnace již vybavené osobností, která nemůže být 
vysvětlena prostředím nebo dědičností. Poté, co jsou zahrnuty všechny 
faktory obojího, zbude jedinečná osobnost, se kterou se, jak se zdá, dítě 
narodilo. Každé dítě se bojí určitých věcí, což není vysvětlitelné z 
hlediska druhů strachu rodičů. Dítě může být například vyděšeno 
bouřkou, zatímco zbytek rodiny je během takové bouřky zcela v klidu. 
Jiné dítě může mít neobyčejné nadání pro hru na určitý nástroj, zatímco 
ani jeden z rodičů nebo příbuzných si, kam až jejich paměť sahá, 
nevzpomínají, že by někdo v rodině měl hudební schopnosti. 

To nás přivádí zpět ke zvážení reinkarnace. Podle údajných zpráv z 
kontaktů s UFO je reinkarnace jedním z nejdůležitějších konceptů, který 
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musí být pochopen, protože v tomto vesmíru funguje kvůli vývoji 
lidstva. Tato evoluce není viděna pouze jako fyzická, ale také 
metafyzická, nejenom těla, ale také ducha, a inkarnace jsou viděny v 
tomto systému filosofie jako příležitosti pro jedince v pokračování své 
evoluce skrze početné a rozličné zkušenosti. 

Asi dvě třetiny světové populace přijímají nebo jsou obeznámeny s 
náboženským systémem, který předpokládá reinkarnaci, avšak ti, kdo 
patří do židokřesťanské kultury, s tímto konceptem obeznámeni nejsou. 
Zdá se však, že Donovy brzké výzkumy naznačují, že reinkarnace je 
pravděpodobná a že jednotlivé inkarnace obsahují situace, vztahy a lekce, 
které by byly daleko snáz pochopitelné ve světle vědomostí získaných v 
předešlých inkarnací. 

Jeden ze vztahů, jemuž někteří rádi říkají karma, je patrný na případu 
mladého chlapce (nepřál si, aby jeho jméno byl zmíněno), který v tomto 
životě zakusil tolik alergií na všechny živé věci, že nemohl sekat trávu, 
čichat ke květinám nebo během období květu strávit více času venku. 
Pod hypnotickou regresí detailně prožíval dlouhý život v Anglii. Byl 
samotářským mužem, který se vyhýbal kontaktu s jakoukoliv lidskou 
bytostí. Zdědil velmi velké bohatství a strávil v něm celý život. Jeho 
jedinou zálibou byla velmi rozlehlá zahrada, kterou udržoval. V ní nechal 
své zahradníky zasadit všechny druhy květin, ovoce a zeleniny. 

Nechal chlapce zeptat se svého Vyššího já, zda byla naučena lekce v 
kladení lidí na první místo a ostatních věcí až na druhé. Vyšší já řeklo, že 
tato lekce byla vskutku naučena. Hypnotizér pak nechal chlapce se zeptat 
Vyššího já, zda by tato alergie mohla být vyléčena, když lekce již byla 
naučena a alergie není dál nezbytná. Vyšší já souhlasilo, načež hypnotizér 
opatrně vyvedl chlapce z hypnotického stavu. Pak přešel ke svému piánu, 
na němž stála magnólie a jak to magnólie dělávají, její květy nechaly 
padat pyl na vyleštěný povrch piána. Hypnotizér pyl setřel na dlaň a před 
chlapcem do něj záměrně foukl tak, aby letěl na jeho nos. „Jak jste mi 
tohle mohl udělat!“ vykřikl hoch. „Víte přece, jak jsem alergický.“ „Ach, 
vážně?“ zeptal se hypnotizér. „Neslyším tě kýchat.“ Chlapec byl z alergie 
vyléčen. 

Když se snažíme přemýšlet o našem vztahu s vesmírem, začínáme chápat, 
že je zde o mnoho více na nebi i na zemi, než se většině filosofií zdá. Je to 
neuvěřitelně obrovský vesmír, a pokud k němu máme opravdový vztah, 
musíme být sami něco více nebo jiní než to, co naše denní životy 
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obsahují. V Ra materiálu je diskutováno velké množství informací 
vztahujících se k našemu pravému vztahu s vesmírem, ale je dobré si 
uvědomit, že opravdu máme dlouhou tradici v práci s tím, co může být 
asi nejjednodušeji nazváno magickou osobností. 

Magie je samozřejmě velmi zneužívaný pojem a je většinou chápán jako 
umění triků nebo iluze. Když někdo vidí kouzelníka, přijímá fakt, že vidí 
velmi zručně prováděné iluze. 

Avšak existuje studie takzvané magické osobnosti, která uvádí, že existuje 
vlákno, jež proudí skrze naše denní životy a které můžeme podchytit; a za 
použití tohoto vlákna se čas od času přenést do rámce referenčních bodů, 
ve kterých vidíme realitu, jako by byla z duchovního těla, tu osobnost, 
která existuje od inkarnace k inkarnaci a vskutku „od doby před světem“. 
Prací na takzvané magické osobnosti – osvojením si zkušeností; přijetím 
zodpovědnosti za vše, co se odehrává; pečlivou analýzou našich reakcí na 
vše, co se děje tak, že naše činy v našem okolí jsou generovány uvnitř nás 
a již nejsou jednoduchými reakcemi na vnější stimul – posílíme naši 
takzvanou magickou osobnost tak, že začneme být schopní mít určitý 
malý nárok na „umění způsobovat změny ve vědomí na přání“. Toto je 
klasická definice magie. Pokaždé, když osoba prožívá nešťastnou situaci a 
reaguje na ni tak, že nereaguje hněvem na hněv nebo smutkem na 
smutek, ale místo toho nabízí soucit a útěchu tam, kde je nikdo nečekal, 
zesilujeme toto vlákno vnitřní síly uvnitř nás a stáváme se více a více 
spojení se životem, který úzce souvisí s organickou evolucí vesmíru. 

Je to určitý smysl celistvosti nebo organické přirozenosti vesmíru, který 
nejlépe informuje studenta o důvodech, proč existují UFO. Jsou zde 
podle mnoha zpráv po tisíce let; UFO bylo alespoň zmíněno, vedle 
mnoha ostatních zvláštních pozorování, v kronikách veškeré nedávné 
historie včetně Bible. 

Zájem o UFO v moderní době může být docela přesně datován od 
historického pozorování Kennetha Arnolda, k němuž došlo nad horou 
Mt. Rainier ve Washingtonu. Další nedávné a historické pozorování, 
které ohlásil velmi spolehlivý svědek, je náhodně spojené s Donem 
Elkinsem, a proto bych pro rozbor vybrala Mantelův případ ze 7. ledna 
1948 namísto případu Kennetha Arnolda z 24. června 1947. 

Thomas Mantell byl vycvičen jako pilot a létal na mise do Afriky, Evropy 
a co stojí nejvíce za zmínku, účastnil se D-Day (pozn. překladatele: 
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vylodění v Normandii 6. června 1944). V roce 1947 odešel z Air Corps a 
založil Elkins-Mantell Flying School (Škola létání Elkinse a Mantella) na 
Bowman Field v Louisville, Kentucky. V roce 1947 byl mladý Don 
Elkins studentem této školy. 

7. ledna 1948 asi ve dvě hodiny odpoledne zavolala státní policie z 
Kentucky Fort Knox a nahlásila tamním úředníkům, že pozorují nad 
jejich územím docela rychle se pohybující kruhový létající objekt. 
Úředníci zavolali velícího důstojníka z Godman Field ve Fort Knox a 
letecká služba skrze řádný proces zkontrolovala s Wright Field v Ohaio, 
zda zde nebyla nějaká experimentální letadla, která by mohla pozorování 
vysvětlit. Wright Field žádné takové lety nemělo. 

Mezitím již věž v Godman Field ve Fort Knox zpozorovala objekt ve 
tvaru disku jak vizuálně, tak i na radaru a vydala zprávu, která byla rychle 
přenesena k velícímu důstojníkovi. 

V době, kdy se toto stalo, nacházely se v oblasti čtyři F-51 na cestě z 
Marietta, Georgia blízko Atlanty, do Louisville, Kentucky. Protože již 
byly ve vzduchu, rozhodl se velící důstojník v Godman Field kontaktovat 
vedoucího pilota a požádal ho, aby UFO vyšetřil. Vedoucím pilotem byl 
kapitán Thomas Mantell. 

Mantellovi byl předán radarový vektor z Godmanské věže, a tak letěl 
směrem k UFO. Když objekt zpozoroval, uvedl, že se pohybuje pomaleji 
než on a že by se k němu chtěl přiblížit, aby se podíval zblízka. Pak 
Mantell informoval věž, že je objekt přímo nad ním, že vypadá jako 
kovový a že je obrovský. 

Žádná z F-51, včetně Mantellovy, nebyla vybavena kyslíkem. Ostatní 
piloti se ustálili ve výšce 15 000 stop (4 572 m). Mantell však pokračoval 
ve stoupání. Toto bylo jeho poslední vysílání. O pár minut později přišla 
telefonická zpráva, že se zřítil nějaký letoun. Patřil kapitánu Mantellovi. 
Jeho tělo leželo v blízkosti trosek. 

Mohla bych napsat celou knihu, abych vám předala jen povrchní úvod k 
tisícům a tisícům pozorování, jako bylo to kapitána Mantella, která 
zahrnují nezvratně zarážející a konkrétní důkazy o vysoce zvláštním jevu. 
Existuje mnoho radarových pozorování UFO. A existuje také publikace 
vydaná Center for UFO Studies v Evanstonu, ve státě Illinois, jež se 
výlučně zabývá početnými fyzickými stopami, které za sebou UFO 
zanechaly buď ozářením půdy, čímž byly způsobeny změny v jejím 
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složení, nebo zanecháním otisků v půdě. Tatáž organizace sestrojila 
počítač, v němž jsou informace ohledně UFO obsahující více než 80.000 
hlášení; a některé případy s použitím počítače „UFOCAT“ začínají být i 
jasné. Například je nyní možné, pokud někdo změří přistávací stopu z 
pozorování UFO, použitím počítače zjistit, jaký bude pravděpodobný 
popis vlastního objektu. Tudíž svědek určitým způsobem pouze 
potvrzuje, co již počítač ví. 

Avšak toto je úvod ke knize, která se skládá z přepisů zpráv velmi přesné 
povahy a které souvisí s metafyzikou, filosofií a plánem fyzické i 
duchovní evoluce člověka na Zemi. Tudíž navrhuji s vámi sdílet něco z 
výzkumného materiálu, který naše skupina během let nasbírala. Jelikož 
všechny z těchto příkladů pocházejí ze stejné skupiny, nikdy neuvádíme, 
kdo by mohl být přijímající, protože cítíme, že důležitou je spíše ona 
informace než osoba, která ji přenáší. 

Podle entity nazývané Hatonn, která mluvila s naší skupinou a několika 
dalšími po mnoho let, je jejich účel pobývání zde - aspoň pro některá 
UFO, která jsou v současnosti pozorována na obloze - podobný účelu, 
který bychom mohli sledovat my při posílání pomoci do země zasažené 
katastrofou nebo extrémně chudé. Je to touha být k službám. 

Kontaktujeme lidi planety Země po mnoho, mnoho vašich let. V 

intervalech tisíců let kontaktujeme ty, kteří usilovali o naši pomoc. Pro 

mnoho lidí této planety nastal čas být kontaktováni, protože mnozí 

nyní mají pochopení a touhu hledat něco vně fyzické iluze, která po 

tolik let ovlivňuje myšlení obyvatel této planety. Proces, který 

stimulujeme, je samo‐generující. Jak více a více těch, kteří touží po 

našem kontaktu, jej přijímají a předávají ostatním, pak ti, kteří tyto 

předané informace přijímají, budou sami schopni dosáhnout stavu 

myšlení a chápání dostatečně vyladěného, řekněme, s našimi 

vibracemi za účelem přijímat náš kontakt. Tak, mí přátelé, tyto 

kontakty fungují. Aby byla schopna přijímat náš kontakt, je za prvé 

pro entitu nezbytné stát se v důsledku svého myšlení určitou vibrací. 

To je velice urychleno účastí ve skupinách, jako je tato. A pak je toto 

konečně uskutečněno skrze meditaci. Jinými slovy verbální 

komunikace, která je předaná entitě kanály, jako je tento, vytváří 

systém myšlení a touhu po duchovním povědomí, která zvyšuje její 

vibraci. 

My z Konfederace planet ve službě nekonečnému Stvořiteli se velmi 

omlouváme, že nemůžeme vstoupit na vaši půdu a učit ty z vašich lidí, 
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kteří touží po naší službě. Ale jak jsme řekli již dříve, mí přátelé, bylo 

by to velmi špatná služba pro ty, kteří po naší službě v současnosti 

netouží, a obáváme se, že bychom měli malý účinek v předávání 

chápání dokonce i těm, kteří po něm touží, protože chápání, mí 

přátelé, vychází zevnitř. Můžeme pouze usměrňovat. Můžeme pouze 

navrhovat. Pokoušíme se to dělat takovým způsobem, že hledání 

jednotlivce bude stimulováno k obrácení jeho myšlení směrem 

dovnitř, dovnitř k tomu jedinému zdroji lásky a porozumění, Stvořiteli, 

který je částí nás všech, částí všeho, co existuje, protože vše, co 

existuje, moji přátelé, je Stvořitel. 

Je pro nás velkou ctí, že jste se k nám v současnosti přidali k této 

velké službě v historii vaší planety. Protože toto je velmi veliké 

období, velká přechodná doba, ve které bude mnoho pozemských lidí 

pozvednuto ze svých stavů zmatení k jednoduchému pochopení: k 

lásce jejich Stvořitele. 

Hatonn hovoří o naší touze něco hledat mimo naši fyzickou iluzi. To, o 
čem mluví tak přesvědčivě, často zmiňují členové toho, co Ra nazývá 
Konfederace planet ve službě jednomu Stvořiteli, jako „původní 
myšlenka“. Toto je další termín našeho slova „láska“, ale znamená o 
mnoho více. Znamená jednotu, která je tak velká, že nevidíme každého z 
nás jednoduše jako blízké přátele nebo bratry a sestry, ale ideálně jako 
Stvořitele; a jak vidíme každého z nás a sebe samé jako Stvořitele, vidíme 
jednu bytost. Tento koncept je v samotném srdci telepatie a Hatonn o 
tomto konceptu a původní myšlence všeobecně říká: 

V současnosti jsem v plavidle vysoko nad vaším obydlím. Jsem nyní 

schopen monitorovat vaše myšlenky. Toto, mí přátelé, může připadat 

některým z vašich lidí jako přestupek, ale můžu vás ujistit, že není. 

Naše schopnosti znát myšlenky lidí této planety Země nejsou žádným 

způsobem navrženy k tomu, aby porušovaly ať už jejich myšlení nebo 

jejich aktivity. Nepovažujeme znalost myšlenek ostatních za porušení, 

protože vidíme tyto myšlenky jako naše vlastní. Vidíme tyto myšlenky 

jako myšlenky Stvořitele. 

Mí přátelé, může vám připadat, že myšlenka jiné povahy než ta lásky a 

bratrství, by nemohla být myšlenkou vytvořenou Stvořitelem. Toto 

není možné, mí přátelé. Všechny myšlenky, které jsou vytvářené, jsou 

tvořeny Stvořitelem. Všechny věci, které jsou vytvářeny, jsou tvořeny 

Stvořitelem. Je všemi věcmi a je na všech místech a všechno vědomí a 

všechno myšlení, které existuje, je myšlení našeho Stvořitele. Všechen 
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Jeho nekonečný počet částí má svobodnou vůli a všechny mohou 

tvořit jakýmkoliv způsobem, který si zvolí. Všechny Jeho části 

komunikují s veškerým stvořením v Jeho celkovém a nekonečném 

smyslu. 

Nepokoušíme se změnit myšlení našeho Stvořitele. Pouze se snažíme 

přinést Jeho myšlenky na některá z izolovanějších míst pro jejich 

inspekci a posouzení. Řekl jsem, moji přátelé, izolovaná místa, a proč 

bychom měli považovat tyto části za izolované? Považujeme je za 

izolované, protože si z našeho pohledu vybraly bloudění daleko od 

konceptu, který jsme zjistili, že nejvíce proniká částmi stvoření, se 

kterým jsme obeznámeni. Poznali jsme, mí přátelé, že se člověk na 

planetě Zemi stal ve svých zkušenostech a experimentech izolovaným 

ve svém myšlení a odklonil jej od toho, na co jsme zvyklí v širém 

dosahu stvoření, které jsme zakusili. 

Naléhám na vás, mí přátelé, zapamatujte si, co jsme vám přinesli. 

Příště, když budete, řekněme, zahnáni do kouta okolnostmi, které 

převládají ve vaší iluzi fyzické existence, vzpomeňte si, co jste se 

naučili, a nezapomeňte, na čem jste tvrdě pracovali, abyste to získali. 

Můžete se kdykoli rozhodnout, že změníte své potřeby a přání uvnitř 

vaší fyzické iluze k vaší bytosti v rámci stvoření Otce. Dokud leží vaše 

cíle uvnitř této fyzické iluze, bude pro vás nezbytné být vystavenými 

zákonům, které v této iluzi převažují. Pokud mohou být vaše touhy 

pozměněny aplikováním toho, co se učíte, a být pozvednuty ve 

stvoření nekonečného Jednoho, pak, mí přátelé, můžete mít mnohem 

větší schopnost dostat sebe z koutů, do kterých vás, jak se zdá, iluze 

zahnala. 

Některým, kteří mohou číst tato slova, se mohou koncepty zdát jako 
méně praktické a metoda diskutování o tom, co mnozí nazvali Novým 
věkem nebo Věkem Vodnáře, jistě příliš idealizovanou. Určitě se zdá 
nepravděpodobné, že by celá planeta mohla jít tak filosoficky špatným 
směrem a že by se bytosti údajně mnohem pokročilejší než my o nás 
zajímaly natolik, že by se nám pokusili pomoci. 

Avšak když se podíváme na srdce „vesmírného“ systému filosofie, 
nalezneme mnoho jasného a jednoduchého, aniž bychom přinejmenším 
zjednodušovali, a nalezneme mnoho etického, aniž bychom byli 
dogmatičtí – ve zkratce, nalezneme mnoho poučného. Zde Hatonn 
hovoří o povaze reality, která, zdá se, v tom hlavním unikla pozornosti 
člověka na Zemi: 
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Mí přátelé, člověk na Zemi se stal velmi krátkozrakým v pochopení 

stvoření. Nerozumí pravému významu jednoduchého a krásného 

života, který jej obklopuje. Neváží si jeho generování a regenerování. 

Naučil se, že samotná atmosféra, kterou dýchá, koluje skrze rostlinný 

život, aby byla regenerována a podporovala jej, jeho bližní bytosti a 

tvory, a přesto se toto zdá být pro velkou většinu těch, co žijí na této 

planetě, úlohou oblasti spíše technologie než oblastí teologie. 

Neexistuje žádné povědomí o plánu Stvořitele poskytnout svým 

dětem zajištění všech jejich tužeb a stavu dokonalosti. Člověk na Zemi 

ztratil povědomí, které je jeho vlastním právem. A proč, mí přátelé, 

ztratil své povědomí? Ztratil je, protože zaměřil svou pozornost na své 

vlastní přístroje a vynálezy. Stal se hypnotizovaným svými hračkami a 

svými myšlenkami. Je ale pouze dítětem ve své mysli. 

Vše z tohoto může být velmi jednoduše napraveno a člověk se může 

ještě jednou vrátit k ocenění reality spíše než k uznávání iluze 

vytvořené jeho myslí. Vše, co je nezbytné, mí přátelé, je, že 

individuálně využije toto chápání reality skrze proces meditace, 

protože tento proces uklidňuje jeho aktivní vědomou mysl, která 

neustále hledá podnět uvnitř iluze vyvinuté za mnohá staletí času na 

planetě Zemi. Pak se může velmi rychle vrátit k uznání reality ve 

funkci skutečného stvoření. 

Toto je, mí přátelé, to, k čemu se člověk ze Země musí vrátit, pokud 

chce znát realitu: jednoduchá myšlenka absolutní lásky, myšlenka 

úplné jednoty se všemi svými bratry bez ohledu na to, jak se mohou 

projevovat nebo kým mohou být, protože toto je původní myšlenkou 

vašeho Stvořitele. 

Stvoření Otce, jak jej Hatonn nazval, má pak velmi jednoduchou 
povahu, povahu, ve které je láska podstatou všech věcí a všech jejich 
funkcí. 

Přesto toto „skutečné“ stvoření není ve většině našich myslí v popředí, 
protože žijeme v atmosféře ze dne na den, o čemž Konfederace referuje 
jako o iluzi. 

My z Konfederace planet ve službě nekonečnému Stvořiteli jsme si po 

mnoho vašich let vědomi mnoha principů reality. Jsme si vědomi 

těchto principů, protože jsme je využili, tak jako to mohou udělat i 

lidé vaší planety.  
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Je možné skrze meditaci zcela zredukovat iluzi, kterou nyní prožíváte 

a která vytváří oddělení – iluzorní oddělení – a uvědomit si, že to, co 

prožíváte, je plná iluze. Už dlouho vám vyprávíme o meditaci. 

Mnohokrát jsme vám vyprávěli o realitě, o lásce a o pochopení, a 

přesto se zdá, že jste nebyli schopni překonat iluzi. 

Důvodem pro iluzi, mí přátelé, je to, co člověk na Zemi vytvořil. 

Vytvořil ji z touhy. Tato iluze je užitečná. Je velmi důležitá pro ty, kteří 

by si přáli vyvíjet se ve velmi rychlém tempu tím, že by ji prožívali a že 

by ji používali, zatímco by byli uvnitř ní. Mnozí z nás, kteří nyní obíhají 

vaši planetu, by si přáli mít příležitost, kterou máte vy, příležitost být 

uvnitř iluze a pak skrze utváření chápání využívat potenciál iluze. Toto 

je způsob nabývání růstu duchovně a je hledán mnoha našimi bratry. 

Nemohu více zdůraznit potřebu stát se schopným pochopit povahu 

potenciálů uvnitř vaší iluze a pak skrze svou analýzu a meditaci na ni 

reagovat způsobem, který bude vyjadřovat myšlenku, jež nás stvořila: 

myšlenku našeho Stvořitele. Toto bylo učiněno učitelem, kterého 

znáte jako Ježíš. Tento muž rozeznal svou pozici. Rozeznal iluzi. 

Pochopil důvod pro potenciály uvnitř iluze a jeho reakce na tyto 

potenciály a aktivity uvnitř iluze byla reakcí, která vyjadřovala 

myšlenku Stvořitele, myšlenku lásky. 

Udržujte nejvýše ve vaší mysli to, že iluze, kterou prožíváte, je iluzí, 

která vás obklopuje za účelem vás učit. Může vás učit jenom v 

případě, pokud se stanete jejího učení vědomi. Říká se, že „Cesty 

Páně jsou nevyzpytatelné.“ Tento způsob může být chápán jako 

záhadný; avšak je to způsob duchovního vývoje. Existuje mnoho duší 

prožívajících iluzi, ve které se nacházíte; avšak existuje málo těch, kdo 

používají tuto iluzi k růstu. Nedělají to na jiné než na podprahové 

úrovni, protože skrze své hledání nenabyli vědomí o možnosti ji takto 

používat. 

Jakmile se jednotlivec stane vědomým možnosti používání iluze, ve 

které se nachází ve vašem fyzickém světě, k postupu duchovního 

růstu, je nezbytné, aby přijal další krok a použil tuto znalost 

k vyjádření lásky a porozumění svého Stvořitele, bez ohledu na 

potenciály, které ho ovlivňují. 

Jak jste nyní poznali, je meditace neustále doporučována jako nejlepší 
prostředek k dosažení porozumění, k duchovnímu postupu a k 
pochopení podstaty iluze a účelu, proč ji prožíváte. Každý člověk je 
zahrnut do iluze nebo hry, ve které můžeme, pokud si to přejeme, užívat 
naše vědomí v meditaci takovým způsobem, abychom dosáhli rychlejšího 
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růstu v osobní evoluci. Ale jak dostaneme sami sebe do bodu, v němž je 
tento proces, který se často zdá být velmi obtížným, uchopen a započat? 

Touha, mí přátelé, je klíčem k tomu, co přijímáte. Pokud po něčem 

toužíte, přijmete to. Toto byl plán Stvořitele, plán, ve kterém by 

všechny Jeho části přijímaly přesně to, po čem touží. Mí přátelé, často 

se ve vaší iluzi, kterou nyní prožíváte, zdá, že nezískáváte to, po čem 

toužíte. Ve skutečnosti se opak zdá být pravdou v mnoha, mnoha 

případech. Je to paradox, zdá se, že takové tvrzení je vyjádřeno a že 

se tak zdánlivé výsledky touhy projevují, a přesto tvrdíme, bez 

výjimky, že člověk přijímá přesně to, po čem touží. Možná, mí přátelé, 

nerozumíte touze. Možná toto chápání není součástí intelektuální 

mysli. Možná bude nezbytné strávit čas v meditaci, abyste si 

uvědomili své skutečné touhy. Protože, mí přátelé, existuje mnohem, 

mnohem více z vás a ze stvoření, než v současnosti vnímáte ve svých 

intelektuálních schopnostech v současné iluzi. 

Je velmi obtížné pro lidi této planety se vzdát své iluze, vzdát se 

předpojaté znalosti toho, v co věří, že je příčina a důsledek. Avšak 

toto není realita. Toto je iluze, zrození iluze. Je to jednoduchým 

produktem složitosti, kterou člověk na této planetě stvořil. Připojte 

se k nám v odpoutání se ve svém myšlení od takových složitostí a 

uvědomte si, co vás stvořilo, vše, co prožíváte, a vše, co je myšleno. 

Uvědomte si svého Stvořitele. Uvědomte si Jeho touhu, a když tuto 

touhu poznáte, budete znát vaši vlastní, protože vy a váš Stvořitel jste 

jedno a jste jedno se všemi Jeho částmi, a proto se všemi svými 

blízkými bytostmi skrze celé stvoření. Až poznáte Jeho touhu, pocítíte 

to. Nebude už žádné zmatení. Nebude už žádných dalších otázek. 

Naleznete to, o co jste usilovali. Naleznete Lásku, protože to je 

touhou vašeho Stvořitele: že všechny jeho části vyjadřují a prožívají 

Lásku, která vás vytvořila. Toto může být nalezeno jednoduše, v 

meditaci. Ani sebevětší množství hledání v rámci intelektuálních 

konceptů vašich lidí, ani sebevětší množství pečlivého plánování nebo 

pečlivé interpretace psaného nebo mluveného slova vás nepovede k 

jednoduché pravdě. 

Zprávy Konfederace se velmi soustřeďují na koncept hledání a touhy a 
cítí, že vůle každé entity je absolutně ústřední pro její evoluční pátrání. 
Ve skutečnosti říkají, že je svobodná vůle základem vesmíru. Každá entita 
je koncipována nejen jako součást jedné jednoty, ale také jako zcela 
unikátní část této jednoty. Svobodná vůle každé osoby je zcela prvořadá a 
Konfederace má zájem vyhnout se porušení svobodné vůle kterékoli 
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osoby. Jejich metoda kontaktování člověka na Zemi má svou formu 
pocházející z hluboké starosti o tuto svobodnou vůli: 

Nepřejeme si nařídit naše chápání pravdy vašim lidem, což by bylo 

něco, co bychom učinili, pokud bychom je kontaktovali přímo. 

Nemohli bychom se tomu vyhnout, protože naše vlastní výpověď 

pravdy by byla přijata mnoha vašimi lidmi jako validní. Nepřejeme si 

být považováni za konečné zástupce Stvořitelovy pravdy. Přejeme si 

toto předat vašim lidem takovým způsobem, aby to mohli přijmout 

nebo odmítnout dle své svobodné vůle. Toto, jak to chápeme, je 

nezbytným opatřením v duchovním vývoji celého lidstva: že je, v 

určitém stádiu evoluce, v pozici přijmout nebo odmítnout to, co je 

nezbytné pro jeho evoluci. Tímto způsobem, a pouze tímto 

způsobem, může poznat pravdu, pravdu o Stvořiteli, tuto 

jednoduchou pravdu, která je stvořením, pravdu lásky stvoření. 

Toto je třeba si uvědomit zevnitř. Nemůže to být uděláno zvenčí. 

Pokoušíme se stimulovat ty z vašich lidí, kteří mohou být stimulováni 

k hledání této pravdy, která se nalézá v jejich nitru. Jsme nuceni díky 

svému chápání principu našeho Stvořitele zůstat v úkrytu, protože 

nemůžeme sloužit jednomu jednotlivci a současně činit špatnou 

službu jeho sousedovi tím, že uvnitř jeho vlastní mysli dokážeme svoji 

existenci, protože mnoho z lidí na planetě Zemi si v současnosti 

nepřeje věřit v naši existenci nebo o ní mít důkaz. Z tohoto důvodu 

shledáváme nezbytným mluvit k těm, kteří hledají skrze kanály, jako je 

tento. Shledáváme nezbytným předat těm, kteří hledají, to, co hledají, 

takovým způsobem, že pro sebe odhadnou jeho hodnotu, přijmou 

nebo odmítnou podle vlastních představ ty myšlenky, které 

přinášíme, a pochopí realitu stvoření, ve kterém všichni z nás 

existujeme. 

Jakmile je rozvinuta touha přijmout tuto zprávu, jsou zprávy vskutku 
dostupné nejenom od naší skupiny, ale od mnoha takzvaných 
kontaktérských nebo chanelingových skupin po celém světě. Skutečně 
naleznete jen málo nového ve „vesmírném“ systému filosofie. Tyto 
koncepty jsou základní, hluboké a jednoduché. Konfederace má název 
pro jeden z velkých cílů tohoto systému meditace a studia – chápání: 

Mnoho z vašich lidí v této době hledá vně své iluze. Těm, kteří hledají, 

nabízíme naše chápání. Nepokoušíme se tvrdit, že máme maximální 

moudrost. Pouze navrhujeme, že to, co máme k nabídnutí, může být 

hodnotné, neboť díky zkušenostem, kterými jsme prošli stejně, jako 
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jimi procházejí ti ze Země, víme, že existuje nejpřínosnější směr v 

hledání sloužit. Dnes v noci jednáme skrze nástroje jako ty zdejší, 

abychom předali chápání těm, kteří hledají. Naše přítomnost je určena 

ke stimulaci hledání. Doufáme, že tímto procesem kontaktujeme tolik 

lidí vaší planety, kolik si jich náš kontakt přeje. Doufáme však, že 

budeme moci ve velmi blízké budoucnosti kontaktovat mnohem více 

lidí vaší planety, lidí, kteří touží po chápání. I když je těžké je 

kontaktovat kvůli, řekněme, směsici typů lidí vaší planety, je to přesto 

velmi hodné námahy, i kdybychom byli schopni kontaktovat pouze 

jediného. 

Budeme pokračovat v konání, jak činíme nyní, v promlouvání skrze 

nástroje, jako je tento, dokud si nebude dostatečný počet lidí vaší 

planety vědom pravdy. Neustále se snažíme přinést skrze mnoho 

kanálů komunikace jednoduchou zprávu lidem Země: jednoduchou 

zprávu, která jim ponechá jednoduché chápání všeho, co existuje, a to 

je láska. 

Ale chápání, to chápání, které nám ukazuje lásku nekonečného 

Stvořitele, je znova a znova popisováno jako jednodušeji 

uskutečnitelné skrze procesy meditace než jakýmikoliv jinými 

metodami: 

Existují informace, které jsou důležité, a existují informace, které 

důležité nejsou. Moudrost je poněkud osamělá záležitost, mí přátelé. 

Musíte přijmout tuto pravdu, jakmile přijímáte břímě moudrosti. S 

tím, co víte, buďte opatrní, protože to, co víte, má ve skutečném 

stvoření moc, a to, po čem toužíte, má veškerý směr, na který bude 

tato moc zaměřena; ale mějte víru, mí přátelé, v to, co víte, a v to, co 

se učíte. Nasyťte svou víru a své chápání skrze meditaci. Čím dále 

jdete po této cestě, mí přátelé, tím významnějším shledáte tento 

jednoduchý výraz: meditujte. Začíná to jako jednoduchý proces a 

kousek po kousku se to stává způsobem, kterým žijete. Pozorujte to, 

jak budete postupovat po své vlastní duchovní cestě. 

V kontaktérských zprávách je často uváděno, že stav mysli hledajícího má 
příležitost být neustále v mnohem příjemnějším nastavení, než je mysl 
toho, kdo se aktivně nezabývá usilováním o cestu sebe-poznání a hledání. 
Avšak existují jiné plody cesty meditace a hledání, které jsou 
předvídatelné a které jsou v záběru pozornosti těch, kteří chanelují tyto 
zprávy. 
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Je třeba mít na paměti, mí přátelé, že služba ostatním je službou 

svému já. Všimněte si, že neříkáme, že služba je jako sloužit svému já. 

Neexistuje podobnost mezi ostatními a námi samotnými. Existuje 

identita. Existuje celistvost a jednota. Proto to, co je cítěno jako 

negativní povahy směrem ke stádu ovcí, je cítěno směrem k svému já 

a je cítěno i směrem ke Stvořiteli. Toto proniká do služby, kterou se 

pokoušíte předat sobě a Stvořiteli skrze službu ostatním, a způsobuje 

kaňku nebo skvrnu na dokonalé službě, kterou byste vykonali. Musí 

být pamatováno, že každá osoba je zcela svobodnou entitou, jejíž 

nezávislostí nesmí být žádným způsobem otřeseno, a přesto její 

identita zůstává jedním s vámi. 

N=

V současnosti existuje pro vaše zvážení pouze jedna věc veliké 

důležitosti. To je vaše osobní příprava pro službu. Hodláte sloužit 

svému bližnímu, a proto je nezbytné, že se na tuto službu připravíte. 

Toto je samozřejmě, mí přátelé, konáno v meditaci. Důležitost 

meditace nemůžeme přecenit. Skrze tuto techniku dostanete 

odpovědi na všechny své otázky. Je obtížné si toto uvědomit, ale je to 

pravda. Všechny vaše otázky lze zredukovat do extrémně 

jednoduchého konceptu. Toto si můžete uvědomit v meditaci. 

Jakmile toto učiníte, budete připraveni sloužit, tak jako sloužili a nyní 

slouží ostatní na vaší planetě. Následujte jejich příkladu; věnujte čas 

meditaci. Kvalifikujte se, abyste dosáhli na svého bližního a vyvedli ho 

z temnoty zmatení, které prožívá, zpět ke světlu, po kterém touží. 

Službou, kterou zdroje Konfederace velice oceňují, je ta poskytnutá 
hlasovými kanály, které jsou trénovány ve skupinách, jako je ta, kterou 
máme od roku 1962 v Louisville. Nikdy žádným způsobem neříkají, že 
je jejich odkaz unikátní nebo že lze dosáhnout „spásy“ pouze a jenom 
nasloucháním tomuto vzkazu. Avšak jsou si vědomi, že existuje mnoho 
těch, kdo tuto zprávu hledají skrze jiné zdroje než ortodoxní náboženství 
nebo klasickou filosofii. Proto jsou zde, aby poskytli službu učinit 
informace dostupnými a svou službu mohou provádět pouze skrze 
hlasové kanály: 

Nyní je zde více lidí, kteří hledají, než v minulosti. Nicméně mnozí jsou 

docela zmateni ve svých pokusech hledání, a je zde proto v 

současnosti potřeba mnohem více kanálů, jako je tento, které mohou 

přímo přijmout myšlenky, jež tak moc lidí této planety hledá. V 

současnosti se pokoušíme vytvořit větší počet kompetentních 
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hlasových kanálů, které mohou přijmout naše myšlenky vcelku 

snadno. Toto vyžaduje denní meditaci. To je vše, co je požadováno: 

denní meditace. Samozřejmě se předpokládá, že je‐li tato denní 

meditace prováděna, existuje touha po našem kontaktu. 

Mnoho let jsem se podílela na práci v meditačních skupinách, a tak 
mohu doporučit, ať individuální meditace nezahrnuje pokus o kontakt se 
zdroji Konfederace. Je nejlepší usilovat o tento pokus ve skupinových 
situacích, přednostně ve skupině, která obsahuje alespoň jednoho 
zkušeného příjemce. A vždy, ať už se medituje o samotě nebo ve skupině, 
velmi doporučuji nějaký způsob „naladění“, takže meditace, která 
následuje, bude nejvyšší možné duchovní úrovně. Toto „naladění“ může 
být dosaženo jakýmkoliv způsobem preferovaným meditujícím. Otčenáš, 
„Óm-ování“ nebo jiné zpívání či opěvování, čtení inspirujícího textu 
nebo pečlivá vizualizace „bílého světla“ Stvořitele, to všechno jsou 
užitečné „ladící“ metody. 

Zásadním vzkazem Konfederace je reinkarnace. Jedním z nejvíce 
ceněných plodů meditace a procesu hledání je schopnost hledajícího 
proniknout tím, co Ra nazývá „procesem zapomnění“, který nastává v 
čase našeho narození do této inkarnace, takže si můžeme uvědomit lekce, 
které se musíme během této inkarnace naučit. Tyto lekce jsou vždy po 
vzoru, jak lépe milovat, úplněji, hlouběji nebo s větší laskavostí a 
porozuměním. Avšak každá entita má unikátní lekce: 

V době, kdy se každý z vás inkarnoval, mí přátelé, si byl každý z vás 

vědom, že určité lekce, dosud nenaučené, jsou v této inkarnaci cílem 

k dosažení. Pokud se vám zdá, že celá vaše inkarnace uvnitř této iluze 

je řadou těžkostí jednoho konkrétního typu, pak jste si téměř jistě 

nějakým způsobem vědomi jedné ze svých lekcí. Jak můžete vidět, 

těmto lekcím se není třeba vyhýbat. Jsou k naučení. 

Dále vám musíme poukázat na to, že když je v takovéto lekci 

dosaženo konfrontace, to, co vám brání v porozumění, je nejčastěji 

vaše vlastní přemýšlení. Vaše procesy vědomého myšlení jsou docela 

schopné býti samo‐destruktivní ve smyslu, že vám mohou pomoci se 

vyhnout lekci, kterou si ve skutečnosti přejete naučit. Proto, když se 

blížíte k lekci, doporučujeme, pokud je to možné, dosáhnout 

dočasného pozastavení vědomých, analytických procesů; pak se 

můžete vrátit k problému s mnohem čistší mentalitou, připraveni se 

naučit tomu, co jste se v této inkarnaci naučit přišli, spíše než se tomu 

vyhnout. 
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Víme, jak je těžké neustále dosahovat meditativního stavu, protože 

jsme byli tam, kde jste vy, a jsme si vědomi tohoto konkrétního typu 

iluze, kterou nazýváte fyzickou. Proto na vás naléháme, abyste 

spoléhali na meditaci formálního typu, pak se pokusili po celou dobu 

o polo‐meditativní stav, a tímto míníme dosáhnout stavu pozornosti 

tak, že vaše destruktivní impulsy nebudou kompletně zatemňovat 

vaši mysl a bránit naučit se lekcím, které jste se naučit přišli. 

Podkladem všech lekcí, které se máme naučit o lásce, je základní 
koncept, že všechny věci jsou jedním: 

Meditujte nad celkovou jednotou vašeho já a všeho, co vidíte. 

Nedělejte to jednou a ne jednoduše v současných okolnostech, ale po 

celou dobu a zvláště pak za složitých okolností. Protože pokud 

milujete a cítíte se jedním s věcmi, které jsou pro vás těžké, pak do 

takové míry budou okolnosti zmírněny. Toto není kvůli nějakým 

zákonům naší fyzické iluze, ale je to díky Zákonu lásky, protože to 

tělo, které je duchovním a které je prolnuté s fyzickým tělem, je vyšší 

než naše fyzické tělo a ty změny, které děláte s láskou na vašem 

duchovním těle, se budou nutně odrážet uvnitř fyzické iluze. 

Vše je jedním, mí přátelé. Můj hlas je nyní hlasem tohoto nástroje; mé 

myšlenky jsou její myšlenky. Prosím věřte, že vibrace, které vám 

nabízíme, nejsou vibracemi osobnosti, ale vibrace Stvořitele. Také 

jsme kanály. Existuje pouze jeden hlas. Jsme si uvnitř této vibrace 

vědomě vědomi, že tento hlas je hlasem Stvořitele. Je to jednoduše 

věc pozvednutí vibrací, které si nejsou Stvořitele tak vědomé. 

Všechny věci se nakonec ve vztahu k vašemu pochopení zharmonizují. 

Dokonce, i když zůstane vesmír pro ty okolo vás neharmonický a 

obtížný, zůstane‐li vaše mysl v jednotě se Stvořitelem, stane se váš 

vlastní vesmír harmonickým a toto není vaším konáním, ale jednoduše 

láskou Stvořitele. 

Slyšeli jsme a slyšíme od mnoha zdrojů, že se nacházíme v posledních 
dnech specifické éry evoluce. Populární spisovatelé o křesťanské víře vzali 
písma Zjevení svatého Jana (Book of Revelations) a analyzovali je 
takovým způsobem, že naznačují, že jsou dny Armageddonu nablízku. 
Vědci napsali mnoho knih zkoumající možnost, že se nyní a v roce 2 000 
objeví nezvyklé planetární konfigurace, jako je Účinek Jupitera (Jupiter 
Effect), a tudíž se zvýší pravděpodobnost pozemských změn. Jiní vědci 
zkoumají mnoho důkazů naznačujících, že možnost polárního posunu je 
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v roce 2 000 pravděpodobná. Proroci, jako Edgar Cayce, chanelovali 
informace, které se týkají výskytu drastických změn a navíc, samozřejmě 
existují naše mnohé obavy týkající se striktně potenciálu člověka k 
devastaci planety. Také my jsme nasbírali v našich setkáních informace 
na téma pozemských změn: 

Na vaší planetě existuje období, které bude uvnitř vaší fyzické iluze 

vysoce traumatické. Fyzikální důvody se pro toto různí. Vaši vědci 

stráví velmi dlouhou dobu, dokud budou moci, pokusy katalogizovat 

a popsat každou z podmínek, která na této fyzické rovině vaší planety 

povede k pohromě. Je tomu docela tak, jak vaši vědci hovoří, a bude 

to částí programu, který byl předpovězen všemi ze svatých prací, 

které máte na povrchu Země. 

Není nám dovoleno, ani není pro nás možné vám sdělit přesně, které 

události nastanou nebo kdy nastanou, a to kvůli faktu, že vibrace 

uvnitř mysli a srdcí lidí na vaší planetě určují a budou určovat přesné 

události. Uvnitř planety Země existuje velké množství karmy, která 

musí být přizpůsobena, jakmile se cyklus změní a tyto věci se 

manifestují. Přesně kdy a jak nemůžeme říct, a ani bychom nechtěli, 

mí přátelé. Protože déšť, vítr a oheň zničí pouze ty věci, které jsou v 

tom, co nazýváte třetí úrovní vibrace. Těchto věcí si můžete cenit, 

protože si neumíte představit, jak bude existence ve čtvrté úrovni 

vypadat. Doporučujeme vám, abyste žádný čas nestrávili s obavou o 

sebe a s úsilím zachovat svou existenci ve třetí úrovni poté, co bude 

dokončena změna vibrací do čtvrté úrovně. 

Pokud uvnitř vašeho ducha nastal den postupu, budou pro vás 

udělány ty věci, nezbytné pro váš vstup do čtvrté úrovně. Všeho bude 

dosaženo pomáhajícími, o kterých si musíte být vědomi, že je máte. 

Je velmi pravděpodobné, že škoda nastane těm věcem, se kterými se 

ve třetí úrovni ztotožňujete. Pokud můžeme mluvit jasně, budete 

pozorovat údolí stínů smrti. Právě tato slova, mí přátelé, vám byla 

řečena dříve, a přesto lpíte na fyzickém těle a těch fyzických 

prostředích, jako by k nim byl váš duch trvale připoután. 

Můžeme vám napovědět, že nemůžete nalézt vašeho ducha ani ve 

své hlavě nebo ve svých rukách nebo v hrudi nebo ve svých nohách 

nebo ve svých chodidlech, že svého ducha nemůžete nalézt nikde; 

nikde nemůžete působit, abyste jej odstranili nebo mu pomohli. Váš 

duch přebývá ve skořápce. Skořápku lze odstranit, ale na tom 

nezáleží. Duch neumírá. 
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Jaký je metafyzický význam tohoto navrženého fyzického traumatu naší 
planety? Konfederace zmiňuje, že se samotná planeta posouvá do nové 
vibrace, nové části prostoru a času, kterou mnozí nazvali Novým věkem, 
ale do které nevstoupíme, dokud se nenaučíme lekcím lásky, což bylo po 
mnoho inkarnací naší volbou se buď naučit, nebo nenaučit. Proto 
Konfederace navrhuje, že je velmi důležité si zvolit následování pozitivní 
cesty, nebo ji nenásledovat: 

Je zde volba, kterou je třeba udělat velmi brzy, a bylo by vhodnější, 

kdyby všichni lidé této planety této volbě, kterou je třeba učinit, 

rozuměli. Bude důležité pro mnoho z lidí této planety pochopit, co 

tato volba je, protože je to právě volba, kterou nevzali do úvahy. Byli 

a jsou velmi zapojeni ve svých denních aktivitách a ve svých 

zmateních a ve svých touhách velmi triviální povahy na to, aby byli 

znepokojeni chápáním volby, kterou budou zakrátko činit. Ať už si 

přejí nebo ne, ať už tomu rozumí či ne, bez ohledu na jakýkoli vliv 

každý z lidí, kteří žijí na planetě Zemi, učiní volbu. Nebude zde žádná 

prostřední oblast. Budou zde tací, kteří si zvolí následovat cestu lásky 

a světla, a tací, kteří si zvolí opačně. 

Tato volba nebude učiněna vyřčením: „Volím si cestu lásky a světla,“ 

nebo „nevolím si ji.“ Hlasová volba nebude mít žádný význam. Tato 

volba bude měřena demonstrováním své volby jednotlivcem. Tato 

demonstrace bude pro nás z Konfederace planet v Jeho službě velice 

jednoduchou na interpretaci. Tato volba je měřena tím, co nazýváme 

vibrační mírou jednotlivce. Je nezbytné, pokud míní jednotlivec se 

přidat k těm, kteří si činí volbu lásky a pochopení, aby byla jeho míra 

vibrace nad určitou minimální úrovní. Nyní existuje mnoho těch, kteří 

jsou blízko této minimální úrovně, ale kvůli pokračujícím podmínkám 

chybného myšlení, které na vašem povrchu převládá, buď kolísají 

okolo tohoto bodu nebo se dokonce v některých případech odlučují 

od cesty lásky a porozumění. Existuje mnoho těch, jejichž vibrační 

míra je pro ně v současnosti dostatečně vysoká na to, aby se bez 

obtíží posunuli do úrovně vibrace, kterou bude tato planeta zakrátko 

zažívat. 

V určité době v budoucnosti se pak odehraje něco, co Konfederace 
nazývá sklizní. Tento koncept Soudného dne se od eschatolického liší v 
tom, že ten, kdo soudí, není Bůh od nás oddělený, ale Bůh uvnitř nás. 
Jako výsledek této sklizně půjdou někteří do nového věku lásky a světla a 
budou se učit novým lekcím ve velmi pozitivní a krásné úrovni, jak ji 
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Konfederace nazývá. Jiní budou muset zopakovat tento konkrétní stupeň 
lekcí a znovu se naučit lekcím lásky. Zde opět mluví entita Konfederace 
Hatonn o sklizni a účelu Konfederace v rámci promlouvání skrze 
skupiny kontaktérů: 

Nastane zde Sklizeň, jak ji můžete nazvat, sklizeň duší, která se brzy 

na vaší planetě objeví. Pokoušíme se extrahovat co možná největší 

sklizeň z této planety. Toto je naše mise, protože my jsme ti, kteří 

sklízí (pracovníci sklizně). 

Abychom byli co nejefektivnější, pokoušíme se nejprve vytvořit stav 

hledání mezi lidmi této planety, kteří touží hledat. To budou ti, kteří 

jsou blízko k přijatelné úrovni vibrace. Ti nad touto úrovní 

samozřejmě nejsou pro nás tolik zajímaví, jelikož se, můžete říci, již 

klasifikovali. Těm velmi hluboko pod úrovní této úrovně není bohužel 

možné z naší strany pomoci. V současnosti se pokoušíme pozvednout 

relativně malé procento těch, kteří budou sklizeni na cestu lásky a 

pochopení. 

Dokonce i malé procento těch, kteří žijí na vaší planetě, je ohromné 

číslo a je naší misí, abychom jednali skrze skupiny, jako je tato, za 

účelem rozšíření informací takovým způsobem, aby mohly být přijaty 

nebo odmítnuty, aby mohly být ve stavu neobsahujícím to, co si lidé 

vaší planety vybrali nazývat důkazem. 

Nenabízíme jim žádný konkrétní důkaz, jak to mají ve zvyku 

vyjadřovat. Nabízíme Pravdu. To je důležitou funkcí naší mise – 

nabídnout Pravdu bez důkazu. Tímto způsobem přijde motivace v 

každém jednotlivém případě zevnitř jednotlivce. Tímto způsobem 

bude vibrační míra jednotlivce zvýšena. Nabízení důkazu nebo 

působení touto Pravdou na jednotlivce takovým způsobem, že by byl 

nucen ji přijmout, by nemělo žádný užitečný efekt na jeho vibrační 

míru. 

Toto pak je, mí přátelé, záhada našeho způsobu přiblížení se k vašim 

lidem. 

Jiným konceptem, který vyvstal z mnoha komunikací od údajných entit 
UFO, je koncept „Poutníků“. Jsou to většinou službě orientovaní lidé, a 
jak by se dalo předpovědět, mají často velké obtíže zapadnout do 
planetárních vibrací Země. Mnohdy mají pocit, že sem nezapadají nebo 
že sem nepatří, ale současně tito lidé velmi často vlastní mnoho darů 
(nadání), v umění, učení nebo v jednoduchém sdílení veselé a šťastné 
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vibrace, což jistě nenaznačuje normální vztah jednoduché 
nespokojenosti. 

Tento koncept je obzvlášť zajímavý pro mnoho lidí, které Ra materiál 
přitáhne, protože podle materiálu bude mnoho z něj nejjednodušeji 
rozpoznáno jako užitečné [právě] Poutníky. Dnes není na Zemi jen pár 
Poutníků; pro představu Ra zmiňuje přibližně počet šedesáti pěti 
milionů. Opustili jiné úrovně v harmonických prostředích, aby na sebe 
vzali druh práce, který je nejobtížnější a nejnebezpečnější, protože pokud 
Poutník během svého života na planetě Zemi nemůže alespoň začít 
pronikat procesem zapomnění, který nastal při narození do této úrovně, 
a vzpomenout si na lásku a světlo, které osoba zamýšlela sdílet, může být 
Poutník zachycen v iluzi třetí úrovně, nasbírat to, co může být volně 
nazváno karmou, a tím může být odložen jeho opětovný příchod na 
domovskou planetu, dokud není vše, co je ve třetí úrovni v tomto životě 
nevyvážené, opět vyvážené. 

Když jsme Don Elkins a já napsali v roce 1976 Tajemství UFO, věnovali 
jsme kapitolu konceptu Poutníků a použili jsme materiál nashromážděný 
v hypnotických regresích tří žen, které jsou v tomto životě přítelkyněmi a 
které, když byly každá zvlášť pod regresí, předaly nezávislé a propojené 
příběhy svých životů na jiné planetě. 

Poté, co zmíněná kniha šla do tisku, jsme byli schopni pracovat s 
mužem, jehož tyto ženy označily za součást jejich životní zkušenosti na 
jiné planetě. Tento muž, který byl tehdy studentem pracujícím na 
magisterském titulu v chemickém inženýrství, si nebyl vědom žádných 
detailů našeho výzkumu krom toho, že jsme dělali nějaké hypnózy. 10. 
května 1975 si společně s Lawrencem Allisonem, dokonalým 
hypnotizérem, se kterým jsme často spolupracovali, když žil v Louisville, 
usedli s našim čtvrtým dobrovolníkem a vydali se prozkoumávat ten 
odlišný svět po čtvrté. Informace byly obzvláště zajímavé, jelikož všechny 
předešlé regrese byly poetické, krásné a sotva technické. Náš čtvrtý 
subjekt měl zcela odlišné zázemí a byl schopen vidět věci mnohem 
přesnějším a výslovným způsobem. Tato čtvrtá regrese dokonale zapadla 
do příběhu vyprávěného prvními třemi subjekty. 

Jedna z prvních věcí, na kterou se Don a Larry (tázání šlo sem a tam) 
ptali, bylo oblečení (D. - dotaz; O. - odpověď). 

D. Jak jste oblečen? 
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O. V bílém. 

D. V čem bílém? 

O. Volné bílé oblečení. 

D. OK. Co je nyní nad pasem? Nad kalhotami? 

O. No, je to jenom jako róba; není to skutečně róba, ale volné 

oblečení se šerpou, jako pro opasek. 

D. A co máte přes ramena? 

O. No, je to jen s krátkým rukávem. Je teplo. 

Tento typ róby naznačuje klášterní nebo náboženský řád a byly kladeny 
otázky s pokusem odhalit na této planetě nějaké ortodoxní náboženské 
souvislosti. Nebyla nalezena žádná souvislost, takže se tazatel přesunul na 
název tohoto jiného světa, jelikož okolí nebylo jako ze Země, ale mladý 
muž, normálně trefný ve svých odpovědích, vypadal, že si je zcela 
nevědomý konceptu pojmenování. 

D. Jméno vaší planety? 

O. Je to jen… žijeme zde a… nevidím žádné hory, ale vidím… jméno? 

N 

O. Mám dítě. 

D. Jedno dítě? 

O. Ano. Malého chlapce. 

D. Jeho jméno je? 

O. Prostě nemám cítění pro jména. Mám to jako, víte, když někoho 

chcete a oni vědí, že je chcete, tak nějak. Myslím tím, že prostě 

nemám cítění pro pojmenování. 

Nejenom, že se zdálo, že jejich planetě chybí patřičné jméno, ale samotná 
řeč se zdála být zcela odlišným procesem, který bychom pravděpodobně 
nazvali telepatií. 

D. Dobře, když na vás někdo zavolá, co vám říkají? 

O. Prostě jsem neslyšel nikoho mluvit. Nevím, zda je třeba mluvit. 

O. Vypadá to jako druh jednoduchého života. Ale je zde očividně, no, 

bylo zde světlo na mých knihách, takže je to očividně mechanizované 



Úvod ke knize I 
 

42 

 

nebo dokonce snad mnohem více než to. Nemůžu, já… si však 

nemůžu vzpomenout na lidi hovořící mezi sebou. Myslím, vypadají 

tak, víte, každý zná každého otázku… víte, co se děje, ale opravdu 

nevidím. Zpívalo se tu, ale nebyli zde vlastně lidé navzájem v 

konverzaci. Prostě jste to nějakým způsobem věděli, si myslím. 

N 

O. Seděl jsem na kameni nebo na lavičce a oni by seděli níže a já 

vysvětluji, ale opravdu se nevidím k nim promlouvat. 

Subjekt byl se svým inženýrským okem schopen dát dohromady 
architekturu toho místa způsobem, jakým ženy nemohly. Všichni čtyři se 
shodli na tom, že centrum komunity a jeho účel bylo něco, co může být 
trefně nazváno chrámem. 

O. … myslím, že je to kámen… hádám vápenec, ale myslím, že je 

bělejší. To je to, z čeho je vyroben. 

D. A co obvod? 

O. No, je zde, od podpěr ze stran vedou oblouky ke stropu, ale… není 

to pravidelný dóm, je to… no, nikdy jsem předtím takový typ dómu 

neviděl. 

D. Zkuste to dobře odhadnout. Jak je tento dóm velký napříč? 

O. Ach, bože. Vypadá jak 200 stop (61 m) dlouhý a možná více než to, 

možná 250 (76 m). A, ach, snad 150 stop (46 m) široký. Je to obrovská 

místnost, velmi… 

D. OK. A teď, je osvětlená? 

O. Prostě, (směje se nevěřícně) … skutečně, je tu prostě záře od 

stropu. Myslím, víte, jako, no, je zde, jako oblast, která je světlá a pak 

je zde tmavší, jako by oblast byla nakreslená, ale kresba je světlem. 

Vypadá to jako, no, prostě to nepotřebuje žádné světlo. Místnost je 

světlá. Možná to vychází z oken, ale… nevypadá to, že by zde 

v místnosti byl jakýkoliv stín. 

D. Co říkáte, je, že to vypadá, jako by tam zářila atmosféra v 

místnosti? 

O. No, ano, prostě je to světlé. Nevidím žádné stíny, jako kdyby tu byl 

světelný zdroj. 

D. Hmm. A teď chci, abyste se uvnitř té velké místnosti zaposlouchal. 

Jaké druhy zvuků slyšíte? 
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O. Nic v té místnosti, ale někde zpívají. 

D. Velmi tiše, zpívají z dálky? 

O. Hmm. 

D. Dobře. Je to, ach, nějaký druh… 

O. Je to spíš jako nějaký druh pěveckého sboru, malého sboru, tak 

nějak. 

Ta hudba, nahlášená všemi čtyřmi subjekty, není jako žádná hudba, 
jakou jsme kdy slyšeli. Dva ze subjektů ve skutečnosti viděly hudbu, jak 
jiskří ve vzduchu, a žádný ji nemohl přesně popsat. 

O. Prostě… nemohu… nalézt správná slova. Je to prostě, víte, jako 

druh chvály, nějaký druh, víte, něco jako, co byste slyšeli v pěveckém 

sboru. 

D. Chvála komu? 

O. No, ach… 

D. Bohu? 

O. Jsem si jistý, že to, kdo to je, víte, že to… je to druh šťastné věci, 

kdy se lidé sejdou a zpívají... 

Subjekt hovořil o vyrůstání, kdy studoval ve velkých knihách. 

O. Vidím se, jak sedím nad… nad knihou a prostě čtu. 

D. Historii? 

O. No, nevím. 

D. Praktickou práci? Vědu? Co studujete? Umění? Více [druhů] umění? 

O. Prostě veliké knihy, velké knihy. 

D. Hmm. Studujete ve třídách s učitelem nebo… 

O. No, ráno je tu učitel a odpoledne nebo pozdě večer studuji. 

D. Jsou tam zkoušky? 

O. Žádné zkoušky. Prostě se chcete učit; chcete se učit. Jste, ach, je to 

jako, že nemáte učení dostatek. 

Kdo byli tito lidé? Reprezentovali celou planetární populaci nebo byli 
pouze částí této populace? Pokud byli částí, jak byli ke konání této práce 
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vybráni? Poté, co jsme se podívali na tento materiál, jsme Don a já 
vymysleli termín, kterým jsme nazvali tuto konkrétní skupinu lidí: 
„klan“. Zde je jeden z tazatelů na toto téma. 

D. Nikdo nemá individuální domov? 

O. No, ne; toto velké místo je jejich domovem. Toto je, toto je domov. 

N 

O. No, tohle je jeden účel. Jako, je to jako škola nebo místo k učení, 

které má naučit ty, kteří se to chtějí naučit do hloubky, a ty, kteří 

přicházejí, kdy můžou. 

N 

O. Ale toto nejsou žádným způsobem vládnoucí typy lidí. Jako, víte, 

toto není… jako že by sem lidé museli přijít. Není to třídní systém 

nebo něco takového. 

Meditace hrála velmi velkou roli v životech obyvatel tohoto jiného světa, 
nebo alespoň těch z tohoto klanu. Byly tam meditace o samotě a konaly 
se i denní skupinové meditace s celým klanem. 

O. No, uvidíme. Nevidím tam sebe, v jiných stavech vědomí. Jsou tam 

modlitební doby, ráno a v noci. Provádíte je ve své místnosti a pak 

máte jiné před jídly, před snídaní a pak ne, no, krátce před večerním 

jídlem, ale když bylo to, jako kdyby bylo jídlo doneseno, ale poté je 

zde, je to… v místnosti, jako soukromý druh náboženství, krom toho, 

že nejste... jako v meditaci. A jsou doby, kdy se celá skupina sejde 

dohromady jindy než k jídlu, prostě… jakože celé místo je, hádal bych, 

jako rodina. Protože, jak jsem řekl, necítíte se připojení nutně k jedné 

osobě. Cítíte se připojeni ke každému. Všichni jsou jako ve vaší rodině. 

Další funkcí klanu bylo čas od času otevřít svůj velký chrám všem těm z 
planety, kteří si přáli přijít pro duchovní inspiraci. Tazatelé narazili při 
pokusu o určení, jak tyto velké davy lidí přicházely a plnily chrám, na 
popis toho, co vypadalo jako velmi velký heliport. Později jsme zjistili, že 
plavidlo nebylo helikoptérou. Avšak to je termín, který zde tazatel použil. 

D. OK. A teď lidé, kteří odcházejí z tohoto heliportu – nemáte žádnou 

představu, kam jdou? 

O. Když říkám, že tato plavidla přicházejí, není to jako hordy lidí 

prostě spěchajících tam a zpět nebo něco takového, je to prostě… je 
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to, ach, jak bych to mohl… víte, přistane to tam a otevřou se dveře a 

lidé vyjdou ven a lidé vcházejí dovnitř. Víte, je jim dovoleno jít do 

areálu. Jinými slovy, toto je také jejich místem. Ale přišli k němu jako 

návštěvník, nějaký druh [návštěvníka]. 

D. Jak dlouho tam zůstali? 

O. Den. 

Popis heliportu: 

O. Je tam místo, ploché místo, ploché místo jako, je to kámen, vně 

vepředu, ale nevidím silnice k němu vedoucí, protože… to… vidím… 

ach, jako druh, jako, ach, jako, no, obrovské místo pro helikoptéry, 

například, ale... 

Tazatelé museli zjistit, co přistávalo na tuto velkou kamennou oblast, a 
tak byl subjekt tázán, aby popsal typ transportu, který ji používal. 

D. Dobře. Chtěl bych, abyste popsal to plavidlo a co ho pohánělo. 

O. Nevím… hm... je to… no, je to jako… vypadá to, je to 

pravděpodobně vesmírná loď. Ale nevidím ji přicházet z prostoru. Tak 

nějak je to náhle téměř na místě, nevidím to, jako že se to pohybuje 

nebo přichází, víte, napříč horizontem nebo něco podobného. 

D. Prostě popište, jak to vypadá. 

O. Ano, no, je to, je to delší než širší a není to skutečně tlusté, když se 

porovnají délkové a šířkové rozměry. Je to... není to jako, neotáčí se 

to, když to klesá, protože je to trochu podlouhlé nebo… prostě se to 

nějak objeví a přistane, víte; mám na mysli, nevidím to vlastně 

přicházet a ukazovat se od menšího a zvětšovat se. 

Je zajímavé poznamenat zjevný popis materializace a dematerializace, 
který je implicitně obsažen v odpovědi subjektu na tuto otázku. 

A tak mladý muž vyrůstal moudrostí a věkem a sdělil příběh o učení, o 
tom, jak vyrůstal s poněkud šedými vlasy, jak začal učit méně a více 
pokročilé studenty připravující se na konec inkarnace. Jak se tazatelé 
vrátili zpět k tématu skrze prožitek smrti v předešlé inkarnaci a dopředu 
v čase do zkušeností, ve kterých v tento moment žil, zastavili se v tématu 
mezi inkarnacemi, aby se zeptali na účel, jaký tento konkrétní Poutník 
přišel na Zemi vyplnit. Odpověď, kterou předal, je jak provokativní, tak 
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příliš sporá. Mnoho z nás hledá, jak pomoci této naší planetě tím či oním 
způsobem a otázka je vždy: jak toho máme dosáhnout? 

D. Proč jste na Zemi? Jaký je účel tohoto života? Co zde zamýšlíte 

dělat? Co jste zde byl přiřazen dělat? 

O. Zdá se, že k pomoci. 

D. Pomoci s čím? S něčím konkrétním? 

O. S něčím… 

D. Pomohl jste již v tomto ohledu? Nebo se to, s čím máte pomoci, má 

teprve stát? 

O. Ještě se to nestalo. 

D. Co očekáváte? 

O. Prostě… prostě velké potřeby. 

D. Co by se stalo, aby to vyžadovalo od vás tolik pomoci, o čem víte? 

(pauza) Duchovní růst? Duchovní vývoj? Fyzické potřeby? 

O. No, ne… to… dostávám pocit o některých lidech, kteří jsou 

ztraceni, víte? 

D. Můžete jim pomoct? Toto je vaše mise? 

O. Cítím, že to je to, co musím udělat. Toto… Pomoci těmto lidem. 

D. Hmm. Kterým lidem? 

O. Těm, kteří jsou ztraceni. 

D. Je to konkrétní skupina? 

O. Ne. 

D. Prostě obecně. 

O. Prostě lidem. 

Práce, kterou jsem dělala na začátku roku 1976, měla být mou poslední. 
Měla jsem nemoc zvanou juvenilní revmatoidní artritida s několika 
komplikacemi, jedna byla SLE1, běžně známou jako lupus, od mých 
třinácti let, kdy mi selhaly ledviny. V roce 1956 nebyly dostupné 
pokročilé techniky, které jsou nyní dostupné těm, kterým selžou ledviny. 

                                               
1  Systémový lupus erythematodes 
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Ve skutečnosti to bylo považováno za zázrak, že jsem přežila, ale přežila 
jsem se ztrátou přibližně poloviny z každé ledviny. 

Považovala jsem se za velmi šťastnou být schopná mít produktivní a 
aktivní fyzický život na tak dlouhou dobu a navzdory nepříznivým 
vyhlídkám. Dokonce se i nyní s pomocí cvičení, diety, přátel a víry cítím 
požehnanou. Ale moje aktivity jsou omezené. 

Výzkum, který jsme Don a já do toho bodu udělali, nás přivedl k 
vědomostem vysoce nezvyklého typu léčení a byla to z části moje 
invalidita, která zapříčinila, že jsme se do zkoumání tohoto typu léčení 
tak upřímně pustili. Psychická chirurgie má pouze malý vztah s 
ortodoxní chirurgií a nemá žádný vztah s ortodoxní medicínou. Je to 
stejně jako všechny způsoby „léčení vírou“ nemožné dokázat a přirozená 
a standardní reakce, nejen od vědců, ale od kohokoliv, kdo nijak vědecky 
toto téma nezkoumal, znamená automatické „stop“ a naprostou 
nedůvěru. 

To se dá očekávat. Nebýt mnoha let výzkumu, byla by to snad také i 
naše reakce. Avšak, my jsme, tak jako většina těch, kdo zkoumá 
psychickou chirurgii, věděli, že nemáme vyšetřováním různých možností 
co ztratit. Žádný pacient psychické operace nikdy nebyl ztracen, protože 
se vlastně nic nestalo pacientovu fyzickému tělu. Je to skutečně psychická 
forma léčení. Následně jsme strávili nějaký čas jak na Filipínách, tak v 
Mexiku tím, že jsme byli účastni zkoumání možností psychické 
chirurgie. 

Toto je příklad toho, co psychický chirurg vytváří jako manifestaci pro 
oko: je to filipínská ložnice; pacient je svlečený a ponechává si ty části 
oděvů, které mohou být potřebné kvůli jeho osobní stydlivosti, a lehá si 
na postel, která může být v některých případech pokryta jednoduchým 
sprchovým závěsem, obvykle půjčeným z motelové koupelny. Léčitel, 
pobožný muž, který, aby se stal léčitelem, často strávil o samotě deset 
nebo dvanáct let svého života v modlitbách „chozením v divočině“ 
vulkanických hor Luzon, přichází do místnosti. Nenese snad nic jiného 
než Bibli. Často je léčitel doprovázen asistentem, který funguje jako 
tlumočník a, použijeme-li termín známý naší kultuře, chirurgický 
asistent; pro použití přesnějšího termínu, úklidový člověk (uklízeč). 

Léčitel většinou neumí moc anglicky. On nebo ona začíná zvednutím 
rukou a jejich pohybem nad tělem, dlaněmi dolů. Jsme informováni, že 
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toto je metoda skenování těla právě tak, jak by to dělal rentgenový 
přístroj. Pak je vybrána oblast pro „operaci“, a pokud je léčitel pravák, je 
levá ruka pevně přitisknuta na pokožku. Pokožka se zdá být jakoby 
oddělena a je vidět vnitřek těla. Tato manifestace vypadá velmi reálně a 
kdokoliv, kdo viděl průběh skutečné psychické operace a nestudoval 
pečlivě tento fenomén, bude přísahat, že tělo bylo otevřeno holýma 
rukama. Pravá ruka pak vstoupí do tohoto otevřeného místa a operuje 
uvnitř těla. 

V nejzajímavějším případě, kterého jsem se účastnila, bylo léčiteli 
sděleno, že jsem měla artritidu. Prohlédl mé tělo za pomocí svého 
asistenta. Pak otevřel břišní dutinu a s velice tekutě znějícím zákrokem 
zatlačil jemně ale pevně na to, co vypadalo spíše jako orgány než klouby. 
Nebylo to nepříjemné, ale pro mě jako pacienta to bylo záhadné, protože 
jsem neměla žádnou artritidu ve svých orgánech. Pak odstranil to, co se 
zdálo být třemi spíše malými, dlouhými kousky krvavého materiálu 
uprostřed toho, co bylo malým kusem těžkého materiálu. Když to bylo 
uděláno, odebral svou levou ruku. „Řez“ zmizel bez jizvy nebo stopy 
jakéhokoliv druhu. Oba, v tomto případě muži, vyčistili to, z čeho se 
stalo nemalé množství krve, opláchli si ruce a pak vzali dětský olej, 
nanesli jej na břišní pokožku a v tichosti masírovali. 

Když jsem se zeptala, na čem léčitel v oblasti břicha pracoval, tlumočník 
předal mou žádost a uvedl zpět informaci, že skenování odhalilo tři cysty 
na mém pravém vaječníku a nesprávné umístění nebo pokles obou 
vaječníků, což se objevilo po letech velmi aktivního života. Tahání mělo 
přemístit vaječníky tak, abych neměla nepříjemnosti během menstruace. 
Odstranění cyst mělo tentýž účel. 

Ačkoliv můj gynekolog diagnostikoval tyto tři malé cysty, když jsem byla 
velmi mladá, nikdy jsem o nich nemluvila s Donem Elkinsem a vůbec s 
nikým, protože takováto konverzace není zrovna fascinující. Jedna jediná 
osoba, která o těchto cystách věděla, byla moje matka, ale ta byla 12 000 
mil daleko. 

Po návratu do Spojených států jsem nechala mého gynekologa oblast 
přezkoumat a on potvrdil, že ty tři cysty nebyly hmatatelné. Již se 
nevrátily a úroveň pohodlí mého menstruačního cyklu je příslušně 
mnohem lepší. 
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Masáž dětským olejem je velmi zjednodušenou a nenápadnou formou 
magnetického léčení, ve kterém jsou nabídnuty modlitby a okolo 
zasažené oblasti je vizualizováno ochranné světlo, aby pomáhalo 
vlastnímu léčení. 

Don a já jsme přesvědčeni, že otevření těla pro odstranění částí, zavírání 
těla a manifestace krve a veškerého ostatního materiálu, jsou zhmotnění 
stejného typu, jako zhmotnění duchů a zhmotnění objektů UFO. Proto 
jsme nikdy nezkoušeli uchovat vzorky z těchto psychických operací. Jsme 
si vědomi, že toto nesplňuje přísnost vědeckých metod, které dnes 
existují, ale jsme přesvědčeni, že bychom prohlížením výsledků takové 
analýzy manifestace nic nenašli. 

Zdálo by se, že by člověk, aniž by záleželo na tom, jak velká je jeho touha 
být vyléčen, byl nervózní a plný obav, jelikož se vlastní otevření těla, ať 
už fyzické nebo psychické, zdá být velice traumatické. Jakmile na vás 
léčitel položí své ruce, nastane emoční a mentální změna vztahu uvnitř 
každého jednotlivce, se kterým jsem mluvila a který si tento fenomén 
prožil. Psychičtí chirurgové to nazývají přítomností Ducha svatého. Toto 
by mělo být považováno za součást tohoto fenoménu. 

Na konci roku 1977 a na začátku roku 1978 jsme doprovázeli Dr. 
Andrija Puhariche a jeho výzkumné spolupracovníky do Mexico City, 
abychom prozkoumali mexického psychického chirurga, 
osmasedmdesátiletou starou ženu jménem Pachita, která provozovala 
praxi po velmi mnoho let. Dar jí byl předán na bitevním poli s armádou 
Pancho Villa. Stejně tak jako na Filipínách bylo více jejich pacientů 
místních než Američanů. Jednou z odlišností její techniky byla kultura, 
ze které pocházela. Na Filipínách pochází psychické léčení z extrémně 
striktní víry v křesťanství, jak bylo učeno španělskými misionáři po tři sta 
let. Křesťanství bylo centrem života téměř každého filipínského rolníka. 
Velké procento lidí chodilo denně na mši, a jak jsme tam byli Don a já 
během Svatého týdne roku 1975, mohli jsme sledovat důkaz 
nemilosrdně striktního typu Křesťanství, které zde bylo praktikováno. 
Například na Velký pátek se zde na ulicích Manily konala velká katolická 
křížová cesta. Odlišné na tomto průvodu bylo to, že zde byla lidská 
bytost na tento kříž přibitá. Mnoho jich o tuto pozici soupeřilo. Ten, 
který toho dosáhl, jednoduše odpověděl, když byl požádán o komentář, 
že se cítil velmi poctěný a doufal, že ho vyberou příští rok znovu. 
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V Mexiku, je-li křesťanství vůbec přítomno, a často je, pak se překrývá 
extrémně silnou indiánskou vírou, která je tvrdá a napjatá. Je možné si 
vybavit vzpomínky na mayské zabíjení nevinných na strmých schodech 
mexických pyramid. 

V důsledku toho Pachita používala velmi tupý nůž s pětipalcovým (12,7 
cm) ostřím. Prošla okolo celé výzkumné skupiny a prohlížela si naše 
reakce, zvláště mou, neboť pokusným králíkem jsem byla já. Protože se 
její „operace“ na mě odehrály, když jsem ležela na břiše, nemohu z první 
ruky předat informace o tom, co se stalo, ale Don mi sdělil, že se zdálo, 
že nůž zmizel čtyři palce (10,16 cm) do mých zad a byl pak rychle tažen 
přes páteř. Toto bylo zopakováno několikrát. Jak Pachita řekla, pracovala 
na mých ledvinách. Opět jsme se nepokusili uchovat „důkazy“, protože 
jsme věděli, že by to nikam nevedlo. Mnozí se pokusili zkoumat 
psychickou chirurgii analýzou jejich výsledků a nalezli buď neprůkazné 
nebo nulové výsledky, jež označují psychickou chirurgii za podvod. 

V knize Arigo od Johna Fullera je pečlivě zkoumaná psychická chirurgie, 
raná práce Dr. Puhariche s jihoamerickým léčitelem té přezdívky, a pro 
ty, kdo se zajímají o toto neobvyklé téma, je tato kniha dobrým 
začátkem. Nikdy jsem neuspěla přimět jakéhokoliv ortodoxního doktora 
otestovat možné výsledky této mexické zkušenosti. Toto je kvůli faktu, že 
procedura používaná pro testování ledvin může způsobit, pokud jsou již 
ledviny velmi poškozené, opětovné selhání ledvin, a tudíž se nemůže 
očekávat, že by jakýkoliv ortodoxní doktor podstoupil toto riziko. Sám 
Dr. Puharich pro mě nebyl ochoten tuto proceduru vykonat. 

Se všemi svými frustracemi jsou zkoumání v oblasti velmi okrajové 
psychické chirurgie nejzajímavější, informativní a cenné pro výzkumníka, 
který je trpělivý a jehož přístup k problematice je jednoduše spíše 
posbírat data, než se krok po kroku pokoušet dokázat hypotézy, na 
jejichž základě dělá výzkum. V Ra materiálu jsou manifestace tohoto 
typu zhmotnění diskutovány a informace jsou docela zajímavé. 

Ačkoli jsem po návratu do Spojených států už nemohla déle pracovat u 
psacího stroje, mohla jsem stále nabízet pokračující týdenní meditace a 
převzít pokročilé studenty pro individuální práci. V roce 1978 se o naší 
skupině dozvěděl James Allen McCarty, a to nejprve od řady lidí, kteří 
meditovali na našich nočních nedělních setkáních a následně odešli, aby 
založili „centrum světla“ a přírodní rezervaci v Marion County v 
Kentucky, a pak ze dvou a půl hodinového pořadu v rádiu, který jsme 
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Don a já natočili v Lexingtonu v Kentucky. Přišel s mnoha lidmi z 
meditační skupiny z Marion County, aby naše meditace prožil. Po dvou 
meditacích přestala skupina jako celek docházet, ale Jim, počínaje jarem 
1980, stále dělal 140 mílovou okružní jízdu téměř každý týden. Část 
tohoto času strávil prací s dětmi z centra města, ale začínal pociťovat 
velmi silnou touhu objevit jasnější představu o tom, co bylo tím, co 
hledal. 

V roce 1972 si zarezervoval kurz o studování rozšíření vědomí nazývaný 
„mozkové sebe-ovládání“ s nevrlým starým horalem, který žil ve srubu ve 
výšce 10 000 stop (3 048 m) ve Skalistých horách v Coloradu. Během 
tohoto kurzu se dozvěděl poprvé v životě o možnosti komunikace s 
pokročilou civilizací z vesmíru, ne skrze jakékoliv člověkem vyrobené 
prostředky jako rádio, telegraf nebo elektronické pomůcky, ale skrze 
použití předních laloků lidského mozku. 

Protože se tato velmi ústřední zkušenost odehrála v divočině, na skalách, 
mezi borovicemi a jalovci, rozhodl se hledat podobně odlehlý kousek 
půdy, na kterém by pak mohl nabídnout tyto mozkové sebe-ovládací 
zkušenosti ostatním. Na 132 akrech ve střední Kentucky s proudícím 
potokem jako přístupovou cestou založil Rock Creek Research and 
Development Laboratories a začal pracovat na tématu nejbližším jeho 
srdci: evoluci lidstva. Uspořádal několik workshopů na toto téma, ale 
setkal se v této oblasti s malým zájmem, a tak se vrátil k životu usedlíka a 
samotáře na příštích šest a půl roku a pěstoval své vlastní jídlo, meditoval 
a studoval. Byl stále zvědavý, jaké by to bylo být v čisté, dvoj-cestné 
komunikaci s pokročilými inteligentními bytostmi, a proto si velice 
užíval meditací se skupinou v Louisville, avšak předtím se také začal 
zabývat [podobnou] prací, která byla konána v Oregonu. Na konci roku 
1980 odcestoval z Kentucky do Oregonu, aby pracoval s touto skupinou, 
která údajně chanelovala se stejným zdrojem, se kterým komunikoval 
Edgar Cayce v hlubokém transu. 

Avšak učení, které přijal z nedělních nočních setkání a z pokročilého 
studia, které měl se mnou, promluvilo k jeho vnitřnímu hledání a jeho 
mysl se zdánlivě ze své vlastní vůle rozhodla za něj a to jen po dvou 
měsících v Oregonu. Zjistil totiž, že se musí vrátit do Louisville a 
pracovat s Donem a se mnou. 23. prosince 1980 přijel do Louisville, a 
přitom cestoval 5000 mil z lesů centrálního Kentucky do Oregonu a zpět 
do Louisville. 
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Don a já jsme byli nekonečně vděční za pomoc od McCartyho. Jeho 
schopnosti byly mimořádné. Orientoval se v metafyzických materiálech z 
doby svého předešlého studia a hodně po všechna uplynulá léta četl, 
takže přišel do této práce v naší oblasti velmi informovaný. Byl schopný 
převzít fyzickou část výzkumu, evidenci, dělání poznámek, přepis pásek a 
provozovat korespondenci, která po mé invaliditě bolestně upadla. Jim, 
vždy důkladný, prodal svůj pozemek. L/L Research se sjednotil s Rock 
Creek Research and Development Laboratories a ponechal si náš starý 
partnerský název pro naše publikační křídlo, pořídil se nový psací stroj – 
Jimovy prsty, posílené šesti a půl lety životem hospodáře, který 
převyšoval můj starý elektronický psací stroj – a usadili jsme se, abychom 
dělali… co? Nevěděli jsme. 

Diskutovali jsme o psaní nové knihy, o aktualizaci toho, co jsme se 
naučili v Secrets of the UFO (Tajemství UFO) a měli čistý papír 
připravený, aby byl popsán. Jim začal dělat zpětný výzkum v našich 
objemných složkách. Tři týdny poté, co přišel, začal kontakt s Ra. 

Během všech těch let, kdy jsem chanelovala, jsem vždy chanelovala 
vědomě, používala svou svobodnou vůli k vyřčení telepatických konceptů 
ve svém vlastním jazyce. V roce 1980 v mladém věku tragicky zemřela 
dlouholetá přítelkyně a členka meditační skupiny, Elaine Flahery. Měla 
juvenilní diabetes a zemřela ve svých třiceti. Mnoho dní jsem s ní seděla 
v nemocnici předtím, než konečně opustila své tělo, a protože věděla, že 
pravděpodobně zemře, několikrát mi řekla, že by se chtěla ujistit, že si je 
její manžel Tom byl vědom toho, že ona bude po své smrti v pořádku. 
Řekla to Tomovi, jenž byl také dlouholetým členem meditační skupiny. 
Po jejím pohřbu přišel Tom ke mně a zeptal se, zda bych se pokusila 
navázat s Elaine kontakt. Protože jsem prodělala příliš mnoho seancí a 
neměla jsem mnoho osobních zkušeností s typem komunikace, která se 
přijímá od něčích mrtvých příbuzných, byla jsem nejprve zdráhavá se o 
takový typ média vůbec pokusit. Avšak byli mými dobrými přáteli a 
nemohla jsem říct ne. Tom, Don a syn Elaine a Toma, Mike, se se mnou 
setkali, abychom udělali první pokus. Po určité době, kdy jsem se 
vědomě nabízela pro kontakt s Elaine, jsem si nebyla vědoma průběhu 
času, a když jsem se probudila, měl Tom na pásce to, co znělo jako hlas 
Elaine, který promlouval skrze mě. Toto byla moje první zkušenost 
s transem. Nevěděla jsem a dodnes nevím, jak se to stalo. Tom se zeptal 
ještě jednou, zda bych to udělala a znovu jsem se dostala do toho, co 
vypadalo jako velmi hluboký trans. Nezapamatovala jsem si nic a po 
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relaci jsem na pásce slyšela to, co znělo jako hlas Elaine. Don tvrdil, že 
pokud by mě slyšel z vedlejší místnosti, aniž by mě viděl, byl by si jistý, 
že je to Elaine. 

Tato práce byla pro mě extrémně vyčerpávající a požádala jsem Toma, 
aby akceptoval fakt, že si opravdu nepřeji pokračovat být tímto typem 
média. Tom souhlasil a řekl, že dostal to, co Elaine slíbila, a byl 
spokojen. Avšak pouze o několik dní později, když jsem pracovala s 
pokročilým meditačním studentem Leonardem Cecilem, jsem přijala 
nový kontakt, ten, který jsem nikdy předtím neměla. Tak, jak to dělám 
ve všech případech, jsem vyzvala tuto entitu ve jménu Krista a 
požadovala jsem, ať odejde, pokud nepřišla jako posel Kristova vědomí. 
Zůstala, a tak jsem se otevřela pro její komunikační kanál. Znovu jsem 
přešla téměř okamžitě do transu a entita, která sama sebe nazvala jako 
Ra, započala svou sérii kontaktů s námi. Tento kontakt je pokračující, 
fascinující a pro mě [také] zdrojem určitého znepokojení. 

Osoba, která se v první řadě rozhodne stát se vokálním kanálem, již 
učinila krok pro některé lidi docela obtížný, a to je ochota promlouvat 
slova toho, který není ovládán jejím já. V druhu chanelování se 
svobodnou vůlí je možné si zvolit konec chanelingu. Avšak je také možné 
pronést naprostý nesmysl, protože kanál nikdy dopředu neví, jaký bude 
další koncept. Musím dodat, že se nesmysl v mých zkušenostech nikdy 
neobjevil a že chanelingy měly vždy rozumné množství smysluplnosti a v 
mnoha případech byly docela inspirující. Nicméně ve společnosti, kde 
jste učeni pečlivě vážit vlastní slova, to vypadá jako nezodpovědný čin 
jednoduše „vybreptnout“ to, co vám přijde na mysl. 

Když se z důvodu nastolení kontaktu musí přejít do transu, roste na mé 
straně znepokojení v něco, co hraničí s panikou. Nevím, jak funguje 
procedura transu, a vždy se obávám, že se v dané relaci nic nestane, 
zůstanu při vědomí a žádný kontakt nepřijmu. Znovu musím říct, že se 
tohle nikdy nestalo. Jelikož ani já, ani nikdo jiný ve skupině nemá reálné 
tušení, jak mi k určitému bodu v dosažení stavu „transu“ pomoci, 
neexistuje nic jiného, co by se mělo udělat, než jednoduše pokračovat. 
Don uvedl, že ačkoliv můj stav transu je podobný jiným, které 
pozoroval, je tento tím, co by nazval „telepatickým příjmem ve stavu 
transu“. 

Ačkoliv jsem jako vysokoškolačka studovala literaturu a byla po mnoho 
let knihovnicí, čtení tohoto materiálu mi téměř okamžitě nabídne 
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příležitost se naučit jedno nebo dvě nová slova a určitě mi zaměstnává 
mou mysl v oblastech vědy, která v mém vzdělání žalostně chybí. 

Co mě znepokojuje snad více než cokoliv jiného, je to, že někdo, kdo čte 
tento materiál, bude vnímat, že tato lidská bytost, kterou jsem, má druh 
moudrosti, kterou určitě má Ra, ale já rozhodně ne. Pokud vás tato práce 
zaujme, můžu vás pouze požádat, ať ve své mysli ostře oddělíte vlastní 
slova a „médium“, skrze které přicházejí. Například byste neočekávali, že 
bude vodní potrubí zodpovědné za kvalitu vody, která skrze něj teče. 
Zcela jistě se každý z nás ve vědecké skupině pokouší skrze meditaci a 
denní život připravit na tyto relace tak, jak nejlépe umíme. Nicméně to, 
co přichází skrze naši skupinu, si stojí samo o sobě, a nemůže být řečeno, 
že reflektuje moudrost nebo takzvanou duchovní pokročilost 
kteréhokoliv z členů skupiny. Jak to naše oblíbená filosofie podává: „My 
všichni jsme hlupáci v tomto autobusu.“ 

Pokud budete mít při čtení jakékoliv otázky, neváhejte napsat skupině 
Rock Creek. Její korespondent, Jim, nikdy neignoruje dopis, a protože 
má ke sdílení své vlastní zkušenosti s relacemi, ukončí tento úvod. 

Jim McCarty: Jsme nováčci, pokud se týká vědomostí o tom, jak 
nastává kontakt s Ra, a stalo se to pouze procesem pokusu a omylu, relaci 
po relaci, že jsme se naučili více o tom, jak podpořit náš nástroj, Carlu, v 
mentálním, fyzickém a duchovním smyslu. Byli jsme tak vzrušeni 
kontaktem s Ra, když poprvé začal, že jsme provozovali dvě relace denně 
po několik dní v řadě; ale poté jsme přišli na to, že byla tato procedura 
pro Carlu příliš namáhavá. Nyní máme v průměru přibližně jednu relaci 
za týden až deset dní, což nám dovoluje se připravit na každou relaci s 
větší pečlivostí, a to se zdá, jak se relace kupí, být potřebné. 

Otázky, které Don pokládá během každé relace, si vyžadují velké 
přemýšlení. Každý z nás přispívá nápady, ale velká porce šňůry otázek je 
provedena Donem, jelikož má roky zkušeností s vyšetřováním fenoménu 
kontaktérů UFO, což je nezbytné pro rozvoj intelektuálního základu, 
jenž je potřeba pro jakýkoliv pokus o poskládání rozličných kousků této 
hádanky. Také má smysl pro intuici, a to je rozhodující pro následování 
neočekávaných a hluboce odhalujících odpovědí, které Ra tak často dává. 
Pokládá pak další otázky, které je třeba tvořit v mžitku momentu, aby se 
využila nová porozumění. 
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S rozhodnutím provést relaci, které padlo předešlé noci, vstáváme ráno v 
den relace, máme lehkou snídani a začínáme s řadou kroků, které nám 
nejlépe pomohou relaci úspěšně provést. Dávám Carle před každou relací 
půlhodinovou masáž zad pro uvolnění jejich svalů a kloubů, protože 
bude muset zůstat bez sebemenšího pohybu po dobu jedné hodiny až 
jedné hodiny a čtyřiceti pěti minut. Pak meditujeme, takže je harmonie, 
kterou se snažíme produkovat v našem každodenním životě, 
zintenzivněna, a také jsou naše touhy sjednoceny do jediné - spatřit 
kontakt s Ra. Pak provedeme náš rituál obrany a očisty místnosti, kde 
bude kontakt navázán a uložíme Carlu do nakloněné pozice na posteli, 
zakryjeme její tělo bílou přikrývkou, její oči bílým šátkem a zapneme tři 
mikrofony kazetových diktafonů přesně pod její bradou, takže neztratíme 
nic z relace, kdyby jeden nebo dva selhaly. 

V tuto chvíli vše, co je z Carly vidět, jsou její vlasy ležící na obou jejích 
ramenech a nos vykukující ven z moře bílého oblečení, které ji 
obklopuje. Během toho, co mentálně recituje modlitbu sv. Františka, 
zarovnává Don stůl, na kterém je Bible, svícen, kadidlo a kalich s vodou, 
do rovné linie s její hlavou, jak bylo doporučeno Ra. Poté, co Don zapálí 
svícen a kadidlo, on a já obejdeme Kruh Jednoho okolo Carly a 
opakujeme slova, která začínají každý kontakt. 

V určitý moment poté Carla opouští fyzické tělo a Ra jej pak používá, 
aby produkoval slova, která tvoří odpovědi na Donovy otázky. Já 
medituji a po dobu trvání relace posílám Carle světlo, mimoto pouze 
měním pásky, jakmile dojdou na konec. Když je relace dokončena, čeká 
Don pár chvil na Carlu, na její návrat do obvykle zcela ztuhlého těla, 
zavolá několikrát její jméno, dokud neodpoví, pomáhá jí si sednout, 
trochu jí masíruje krk a dává jí kalich plný vody, aby se napila poté, co 
jsme on a já jej naplnili našimi láskyplnými vibracemi tak plně, jak jsme 
jen mohli. 

Protože Carla nemá žádnou představu o tom, co se během relace stalo, je 
vždy nejdychtivější se dozvědět, jak to šlo. Musí se však spokojit s kousky 
informací z druhé ruky, dokud nemám relaci z pásek přepsanou, což je 
obvykle relativně snadné, protože Ra mluví docela pomalu a tvoří každou 
hlásku s přesnou výslovností. 

Být účastni v těchto komunikacích s Ra je pro každého z nás nejvíce 
inspirující díky směsici výmluvnosti a jednoduchosti, která reakce od Ra 
charakterizuje. Informace obsažené v Ra materiálu jsou pro nás nejvíce 
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nápomocné v pozvedání našich vědomostí o záhadě stvoření a o naší 
evoluci skrze ně. Doufáme, že tento materiál by mohl být nápomocný 
také vám. 

L/L Research 
Don Elkins 
Carla L. Rueckert 
Jim McCarty 
Louisville, Kentucky 
7. července 1983 
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FOTOGRAFIE 

Z Ra Materiálu, Relace č. 88, 29. květen 1982: 

Za prvé, pokud budou pořízeny ze sezení fotografie, musí být vizuální 

obrázky takové, co [skutečně] je; to jest, je pro vás dobré 

vyfotografovat pouze vlastní práci a žádný klam nebo substituci 

jakéhokoliv materiálu. Nesmějí na nich být žádná zkreslení, kterých se 

tato skupina může vyvarovat do té míry, do jaké bychom si přáli [se 

my vyvarovat] zkreslení v našich slovech. 

Za druhé, není doporučeno fotografovat nástroj nebo jakoukoliv část 

místnosti pro práci, když je nástroj v transu. Toto je kontakt s úzkým 

pásmem a my si přejeme ponechat elektrické a elektromagnetické 

energie konstantní, pokud je jejich přítomnost nezbytná, nebo aby 

nebyly přítomné v opačném případě vůbec. 

Za třetí, jakmile si je nástroj vědom fotografování, ať už před nebo po 

práci, musí být vyžadováno, aby nástroj nepřetržitě odpovídal na řeč, 

a tudíž bylo zaručeno, že žádný trans bezprostředně nehrozí. 

1 

Žádáme, aby jakékoliv fotografie vyjadřovaly pravdu, aby byly 

datovány a zářily s jasností tak, aby zde nebyl žádný stín jiného než 

skutečného vyjádření, jež může být nabídnuto těm, kteří hledají 

pravdu. 

Přicházíme jako skromní poslové Zákona jednoty s tím, že toužíme po 

zmenšení zkreslení. Žádáme, abyste vy, kdo jste našimi přáteli, 

pracovali s jakýmikoliv úvahami podobnými těm, jež jsou výše 

diskutovány, ne s myšlenkou rychlého odstranění nedůležitého 

detailu, ale, stejně jako ve všech směrech, považovali to za další 

příležitost být, jak adept musí, sami sebou a nabídnout to, co je uvnitř 

vás a s vámi, bez předstírání jakéhokoliv druhu. 
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RA, Relace č. 2. leden, 1981: 

„Postavte k hlavě bytosti panenský pohár vody. Do středu knihu, která je 
nejbližší k mentálním zkreslením nástroje, jež jsou co nejvíce spřízněna se 

Zákonem jednoty, tou budiž Bible, které se nejvíce dotýká. Na druhé 
straně Bible, malé množství vonné tyčinky nebo kadidla v panenské 
kadidelnici. Za knihou symbolizující Jednotu, otevřenou na Janově 

evangeliu na první kapitolu, umístit bílou svíčku.“ 

(Fotografie pořízena 9. června 1982.) 
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RA, Relace č. 69, 29. srpna 1981: 

„V této konkrétní práci je nějaké nepatrné rušení kontaktu kvůli vlasům 
nástroje. Můžeme doporučit učesání tohoto anténu připomínajícího 

materiálu do uspořádanější konfigurace před vlastní prací.“ 

(Fotografie pořízena 9. června 1982.) 
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„Zapneme tři mikrofony kazetových diktafonů umístěné přesně pod její 
bradu, takže neztratíme nic z relace, kdyby jeden nebo dva selhaly.“ Z 

úvodu k Ra materiálu. 

(Fotografie pořízena 9. června 1982.) 
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RA, Relace č. 2, 20. leden 1981: 

„Správné uspořádání je mít hlavu ve směru 20 stupňů na severovýchod. 
Toto je směr, ze kterého novější nebo New-age zkreslení lásky/světla, 

které jsou méně zkreslené, vyzařují a tento nástroj v nich najde pohodlí.“ 

(Fotografie pořízena 9. června 1982.) 
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RA, Relace č. 2, 20. ledna 1981: 

„Tento nástroj by byl posílen nošením bílé róby. Nástroj by měl být 
zahalený a ležet a mít zakryté oči.“ 

(Fotografie pořízena 9. června 1982.) 
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Z Úvodu k Ra materiálu: 

„Každý z nás přispívá nápady, ale velká porce šňůry otázek je provedena 
Donem, jelikož má roky zkušeností s vyšetřováním fenoménu kontaktérů 

UFO, a to je nezbytné pro rozvoj intelektuálního základu, který je 
potřeba pro jakýkoliv pokus o poskládání rozličných kousků této 

hádanky.“ 

(Fotografie pořízena 9. června 1982.) 
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Z Úvodu k Ra materiálu: 

„Nyní máme v průměru přibližně jednu relaci za jeden týden až deset 
dní, a to nám dovoluje se připravit na každou relaci s větší pečlivostí, což 

se zdá, jak se relace kupí, být potřebné. Otázky, které Don pokládá 
během každé relace, si vyžadují velké přemýšlení.“ 

(Fotografie pořízena 9. června 1982.) 
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Z Úvodu k Ra materiálu: 

„Poté, co Don zapálí svícen a kadidlo, on a já obejdeme Kruh Jednoho 
okolo Carly a opakujeme slova, která začínají každý kontakt. V určitý 

moment poté Carla opouští fyzické tělo a Ra jej pak používá, aby 
produkoval slova, která tvoří odpovědi na Donovy otázky. Já medituji a 
po dobu trvání relace posílám Carle světlo, mimoto pouze měním pásky, 

jakmile dojdou na konec.“ 

Na tomto obrázku Carla nechaneluje s Ra, ale zpívá „Amazing Grace“ 
dle instrukcí Ra (relace 88, otázka 11), aby nástroj neustále mluvil, když 

jsou jeho oči během doby pořizování fotografií zakryté. 

(Fotografie pořízena 9. června 1982.) 
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Tato fotografie byla pořízena okamžitě poté, co Carla zareagovala na své 
jméno a její pokrývka očí byla odstraněna z jejího obličeje, a tím jí 

poněkud rozcuchala vlasy. 

(Fotografie pořízena 9. června 1982.)



Fotografie 
 

67 

 

 

Z Úvodu k Ra materiálu: 

„Když je relace dokončena, čeká Don pár chvil na Carlu, na její vrácení 
se do obvykle zcela ztuhlého těla; zavolá několikrát její jméno, dokud 
neodpoví, pomáhá jí si sednout, trochu jí masíruje krk a dává jí kalich 

plný vody, aby se napila poté, co jsme on a já jej naplnili našimi 
láskyplnými vibracemi tak plně, jak jsme jen mohli.“ 

(Fotografie pořízena 9. června 1982.) 
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Jim přepisuje Relaci č. 89 během odpoledne 9. června 1982, zatímco jej 
Chocolate Bar, jedna z našich čtyř koček, pozoruje. 

(Fotografie pořízena 9. června 1982.) 
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Exteriér místnosti pro Ra: dveře a rohová okna jsou součástí vnějšku 
místnosti, ve které se relace od ledna 1981 odehrávají. 

(Fotografie pořízena 9. června 1982.) 
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Carla držící našeho dlouholetého přítele, třináctiletého Gandalfa. 

(Fotografie pořízena 26. června 1982.) 
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Don v kanceláři mluvící s fotografem Jimem a také přitahující audienci 
koček. 

(Fotografie pořízena 26. června 1982.) 
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Jim a Carla se připravují na meditaci, která vždy předchází relaci s Ra. 

(Fotografie pořízena 26. června 1982.) 
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Carla 

(Fotografie pořízena po relaci s Ra č. 92, 8. července 1982)
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15. ledna 1981 začala naše výzkumná skupina přijímat komunikaci od 
společenského paměťového komplexu Ra. Z této komunikace vyvstal 
Zákon jednoty a některé ze zkreslení Zákona jednoty. 

Stránky této knihy obsahují přesný přepis, upravený pouze tak, aby byly 
odstraněny osobní materiály, komunikací přijaté v prvních dvaceti šesti 
relacích s Ra.* 

* Upravený materiál byl obnoven v rámci překladu z webových stránek 
http://www.lawofone.info.
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RELACE 1 
15. ledna 1981 

1.0 RA: Já jsem Ra. Skrze tento nástroj jsme doposud nehovořili. Museli 
jsme počkat, než byl přesně naladěn, protože přenášíme vibrace v úzkém 
pásmu. Zdravíme vás v lásce a světle našeho nekonečného Stvořitele. 

Sledovali jsme vaši skupinu. Byli jsme k vaší skupině přivoláni, neboť 
máte potřebu různorodé intenzivní zkušenosti v chanelingu, nebo jak 
můžete také říci pokročilého přístupu k systematickému studování vzorů 
iluze vašeho těla, vaší mysli a vašeho ducha, čemuž říkáte hledání pravdy. 
Doufáme, že vám nabídneme poněkud odlišný pohled na informace, 
které jsou vždy stejné. 

Konfederace planet ve službě nekonečnému Stvořiteli má jen jedno 
důležité sdělení. To sdělení, přátelé, jak víte, zní: „Všechny věci, všechen 
život, všechno stvoření je součástí jedné prvotní myšlenky.” 

Vyzkoušíme každý kanál, pokud toho budeme schopní. Příjem našeho 
signálu je poněkud pokročilejší než některé více širokopásmové vibrace 
kanálů otevřených ostatními členy pro více začátečnickou a středně 
pokročilou práci. 

Pojďme na chvíli zvážit, co je myšlenka. Co je to, mí přátelé, mít 
myšlenku? Měli jste myšlenku dnes? Na co jste mysleli? Jaké myšlenky 
byly dnes součástí prvotní myšlenky? V kolika vašich myšlenkách 
přebývá stvoření? Obsahovaly lásku? A byla služba svobodně nabídnuta? 
Nejste součástí hmotného vesmíru. Jste součástí myšlenky. Tančíte 
v sále, který neobsahuje žádnou hmotu. Jste tančící myšlenky. 
Pohybujete svým tělem, svou myslí a svým duchem v poněkud zvláštních 
vzorech, protože jste ne zcela pochopili koncept, že jste součástí prvotní 
myšlenky. 

V tuto chvíli bychom se přenesli k nástroji zvanému Don. Já jsem Ra. 

[Dvouminutová pauza] 

Já jsem Ra. Jsem znovu s tímto nástrojem. Jsme blízko k zahájení 
kontaktu, ale máme problém proniknout skrze jisté mentální napětí a 
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nesoustředěnost, které jsou celkem charakteristické pro tento kanál. 
Proto popíšeme typ vibrací, jež jsou posílány. Nástroj nás pocítí 
vstupovat do energetického pole v mírném náklonu vůči zadní straně 
vrcholu hlavy v úzké, ale silné intenzitě. Toto nejsme schopni změnit 
kvůli našim vlastním omezením ve vysílání. Proto pokud nástroj ucítí 
tento konkrétní účinek, může pak reprodukovat naše myšlenky tak, jak k 
němu přijdou. Znovu zkusíme tento kontakt. Já jsem Ra. 

[Devadesát sekund pauza] 

Tento nástroj vzdoruje našemu kontaktu. Nicméně ujišťujeme ji [Carlu], 
že jsme spokojení s tím, že ten, kdo je zvaný Don, není v této chvíli 
vhodnější nástroj. Proto se přesuneme k tomu, kdo je nazýván Leonard. 
Znovu varujeme nástroj, že toto je komunikace v úzkém pásmu, kterou 
ucítí jako vibrace vstupující do aury. Nyní tento kontakt přesuneme. Já 
jsem Ra. 

[Devadesát sekund pauza] 

Já jsem Ra. Znovu vás vítáme v lásce a světle našeho nekonečného 
Stvořitele. Žádáme vás o strpení s námi, protože jsme obtížným kanálem 
pro příjem. Avšak možná přidáme více rozměrů vašemu porozumění. 

V tuto chvíli bychom rádi zkusili pohovořit k jakémukoliv tématu nebo 
otázce, která bude bytostmi v místnosti potenciálně žádána. 

1.1 TAZATEL: Zdá se, že členové Konfederace mají specifický cíl. Je to podle 
vás pravda, a pokud ano, jaký je váš cíl? 

RA: Já jsem Ra. Nyní komunikujeme. I my máme své místo. My nejsme 
ti z Lásky nebo ze Světla. My jsme ti ze Zákona jednoty. V naší vibraci 
jsou polarity harmonizovány, složitosti zjednodušeny a paradoxy mají 
řešení. My jsme jedním. To je naše přirozenost a náš cíl. 

Již jsme na vaší planetě dlouho a vykonávali jsme tady službu s různým 
stupněm úspěšnosti v přenášení Zákona jednoty, Spojenosti, Jednolitosti, 
vašim lidem. Procházeli jsme se po povrchu vaší země. Viděli jsme tváře 
vašich lidí. Toto není v Konfederaci u mnoha bytostí zvykem. Shledali 
jsme, že to bylo neúčinné. Nicméně potom jsme cítili velkou 
zodpovědnost zůstat kvůli odstranění zkreslení a sil, které byly Zákonu 
jednoty dány. Budeme v tom pokračovat, dokud řekněme váš cyklus 
nebude patřičně ukončen. Pokud ne tento, pak ten další. Nejsme 
součástí času, a tedy jsme schopní s vámi být v jakékoli vaší době. 
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Dává vám to dostatek informací k pochopení našeho cíle, můj bratře? 

1.2 TAZATEL: Ano, dává. Děkuji. 

RA: Vážíme si vaší vibrace. Máte další otázku? 

1.3 TAZATEL: Slyšel jsem jméno „Ra“ ve spojitosti s Egypťany. Máte s tímto 
Ra něco společného? 

RA: Já jsem Ra. Ano, to máme. Můžeme to objasnit?  

1.4 TAZATEL: Prosím. 

RA: Čemu nerozumíte? 

1.5 TAZATEL: Můžete mi dát více podrobností k vaší roli u Egypťanů? 

RA: Já jsem Ra. Identita vibrací Ra je naší identitou. My jako skupina, 
nebo to můžete nazvat komplex společenské paměti, jsme byli v 
kontaktu s rasou na vaší planetě, které říkáte Egypťané. Jiní z naší úrovně 
měli kontakt v Jižní Americe a takzvaná „ztracená města“ byla jejich 
pokusem přispět k Zákonu jednoty. 

Mluvili jsme s jedním, který slyšel a rozuměl a byl v pozici vyhlásit 
Zákon jednoty. Nicméně kněží a lidé této éry rychle zkreslili naši zprávu 
a obrali ji o řekněme soucit, se kterým je jednota spjatá ve své vlastní 
přirozenosti. Jelikož vše obsahuje, nemůže se ničeho zříkat. 

Jakmile jsme nebyli schopní mít patřičné kanály, skrze které by bylo 
možné artikulovat Zákon jednoty, zřekli jsme se této nyní pokrytecké 
pozice, do které jsme se nechali vmanévrovat. A jiné mýty, jak je 
můžeme nazvat, jiné chápání, které mělo co do činění s polaritou a věcmi 
z vašeho vibračního komplexu, znovu zvítězily v onom konkrétním 
společenském komplexu. 

Utváří toto dostatek informací, nebo bychom mohli mluvit dále? 

1.6 TAZATEL: [neslyšitelné] 

RA: Je tu další otázka? 

1.7 TAZATEL: [Otázka byla ztracená, protože tazatel seděl příliš daleko od 
magnetofonu na to, aby se nahrála.] 

RA: Já jsem Ra. Zvažte, chcete-li, že vesmír je nekonečný. Toto ještě 
nebylo potvrzeno ani vyvráceno, ale můžeme vás ujistit, že sami nemáte 
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konce, nemá konce vaše porozumění toho, co byste nazvali cestou 
hledání, ani nemá konce vaše vnímání stvoření. 

To, co je nekonečné, nemůže být mnohé, protože mnohost je konečný 
koncept. Abyste měli nekonečnost, musíte identifikovat nebo definovat 
nekonečnost jako jednotu, jinak se termín nemá   k čemu vztahovat nebo 
nemá význam. V nekonečném Stvořiteli je jenom jednota. Znáte 
jednoduché příklady jednoty. Viděli jste světlo, rozložené čočkou do 
všech barev slunečního světla. Toto je zjednodušený příklad jednoty. 

Pravda není ani správná, ani špatná. Není polarita, neboť vše bude, jak 
byste řekli, jednou smířeno ve vašem tanci skrze komplex 
mysli/těla/ducha, který vás v této době baví zkreslovat různými způsoby. 
Zkreslení není v žádném případě nutné. Je každým z vás zvoleno jako 
alternativa k porozumění celistvosti jednoty myšlenky, která zastřešuje 
všechny věci. Nemluvíte o podobných entitách nebo věcech. Jste každou 
věcí, každou bytostí, každou emocí, každou událostí, každou situací. Jste 
jednotou. Jste nekonečnem. Jste láska/světlo, světlo/láska. Vy jste. Toto 
je Zákon jednoty. 

Můžeme artikulovat tento zákon ve větším detailu? 

1.8. TAZATEL: [neslyšitelné] 

RA: Je tu další otázka? 

1.9 TAZATEL: Můžete mi říci něco o planetárních změnách, které nás čekají? 

[Šum v pozadí.] 

RA: Já jsem Ra. Preferoval bych počkat, dokud tento nástroj opět 
nedosáhne patřičného stavu jednoznačnosti nebo zaměřenosti na jeden 
bod. 

Změny jsou velmi, velmi [zvoní telefon, Ra dělá pauzu] nepodstatné. 
Nezabýváme se okolnostmi, které způsobují sklizeň. 

1.10 TAZATEL: Další otázka. Je možné urychlit chápání ostatních entit nebo 
všechno úsilí… úsilí jednotlivce vynaložené na urychlení jeho chápání? 
Jinými slovy, pokud se jednotlivec snaží jednat jako katalyzátor v 
obecném smyslu, pro urychlení povědomí o planetárním vědomí, nedělá 
tedy nic jiného, než pracuje na sobě samém, nebo je možné… 
[neslyšitelné]? 
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RA: Já jsem Ra. Odpovíme na vaši otázku ve dvou částech, které jsou 
stejně důležité.  

Nejprve musíte pochopit, že rozdíl mezi vámi a ostatními pro nás není 
viditelný. My nepředpokládáme, že existuje rozdíl mezi snahou o 
pozvednutí vědomí zkreslení, které promítáte jako osobnost, a zkreslení, 
které promítáte jako jinou osobnost. Takže učit se je stejné jako 
vyučovat, pokud neučíte to, co jste se naučili; pak jste pro sebe a ostatní 
docílili málo nebo žádného dobra. Toto porozumění by mělo být vaším 
komplexem mysli/těla/ducha zvažováno, neboť je to zkreslení, které hraje 
roli ve vaší zkušenosti v tomto bodě.  

V druhé části naší odpovědi se pokusíme vyjádřit naše chápání, i když 
limitované.  

[Druhá část kazety první seance byla přehrána nedělní meditací, která 
následovala. Následuje publikovaný text v prvním dílu knihy.] 

Individualizované skupinové vědomí je takovým stavem sdílení 
porozumění s ostatními zkresleními komplexů mysli/těla/ducha, která 
jsou v evidentním dosahu individuálním nebo skupinovém komplexu 
mysli/těla/ducha. Tedy, my s vámi mluvíme a akceptujeme naše i vaše 
zkreslení, abychom artikulovali principy stvoření, obzvláště Zákon 
jednoty. Nejsme dostupní mnoha vašim lidem, protože toto není 
jednoduše pochopitelný způsob komunikace nebo typ filosofie. Nicméně 
naše samotná existence je, jak doufáme, břitkým příkladem jak 
potřebnosti, tak téměř beznadějným pokusem učit. 

Každý v této skupině usiluje použít, strávit a diverzifikovat informace, 
které posíláme tomuto nástroji prostřednictvím kanálů komplexu 
mysli/těla/ducha, bez zkreslení. Těch pár, které osvětlíte sdílením svého 
světla, jsou více než dostatečným důvodem pro nejlepší možnou snahu. 
Sloužit jednomu znamená sloužit všem. Proto vám vracíme tuto otázku 
konstatováním, že je to opravdu jediná aktivita, která stojí za to: učit 
se/vyučovat a vyučovat/učit se. Není nic jiného, co by bylo nápomocné 
demonstraci původní myšlenky než vaše bytost a zkreslení, která plynou 
z nevysvětleného, neartikulovaného nebo záhadou zahaleného bytí. Tedy 
pokus rozeznat a najít vaši cestu tolika zkresleními mysli/těla/ducha, jak 
bude během vašeho času vyučování možné, je velmi dobře vynaloženým 
úsilím. Nemluvě o vaší statečné touze sloužit. 

Můžeme mluvit v jakémkoliv jiném pohledu na toto téma? 
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1.11 Tazatel: Budete dostupní pro komunikaci? Můžeme vás v budoucnu 
volat? 

RA: Já jsem Ra. Máme dobrý kontakt s tímto nástrojem díky jejím 
nedávným zkušenostem               s transem. Bude schopná reprodukovat 
naše myšlenky ve vaší budoucnosti. Nicméně radíme být opatrní s 
vyrušením kanálu na pár momentů a pak doporučujeme patřičný postup 
pro pomoc nástroji, jenž má do jisté míry potřebu se vrátit do komplexu 
mysli/těla/ducha, který si zvolil pro životní zkušenosti v tomto 
času/prostoru. Rozumíte, jak o tento nástroj pečovat? 

1.12 TAZATEL: Ne. Můžete to vysvětlit? 

RA: Doporučujeme nejdříve krátkou dobu ticha. Potom opakování 
vibračního komplexu zvuku jména nástroje. To opakujte, dokud 
neobdržíte odpověď. Pak krátké přikládání rukou v oblasti krku, aby si 
nástroj mohl dobít baterie, které nejsou řekněme v této oblasti plné 
esence. A konečně dar vody, která byla nabita láskou všech přítomných. 
To obnoví tuto entitu, která má zkreslení obsahující velkou citlivost vůči 
vibracím lásky, a nabitá voda způsobí pohodlí. Nyní rozumíte? 

1.13 TAZATEL: Ne zcela. 

RA: Já jsem Ra. Prohledáváme vaši mysl a nalezli jsme vibraci „Alrac”. 
Toto je ta vaše vibrace, která obsahuje nejvíce toho, co nazýváte láskou. 
Ostatní by nazvali tuto entitu „Carla”. Nabití vody se provádí 
přítomnými, když položí své ruce na sklenici a představí si sílu lásky, jak 
vstupuje do vody. To nabije toto velmi efektivní médium těmito 
vibracemi. 

Nástroj je v tuto chvíli velmi unavený. Nicméně má takové srdce, že 
pokračuje být nám otevřená a užitečná jako kanál. Z tohoto důvodu jsme 
strávili čas/prostor vysvětlováním, jak by mohlo zkreslení toho, co 
nazýváte únavou, být zlepšeno. 

Za žádných okolností se nástroje nedotýkejte, dokud vám neodpoví na 
jméno. Nepřeji si brát tento nástroj za hranici možností její fyzické 
energie. Ta klesá. Proto musím tento nástroj opustit. Zanechávám vás ve 
slávě a míru jednoty. Jděte kupředu v míru, s radostí v síle jednoho 
Stvořitele. Já jsem Ra.
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RELACE 2 
20. ledna 1981 

2.0 RA: Já jsem Ra. Vítám vás v lásce a světle našeho nekonečného Stvořitele. 
Jsem s tímto komplexem mysli/těla/ducha, který se nabídl jako kanál. 
Komunikuji s vámi.  

Na pořadu jsou otázky ve vašich projekcích zkreslení mysli v tomto 
času/prostoru. Tímto chci ujistit vaši skupinu, že můj vlastní společenský 
komplex paměti má určitou metodu komunikace s několika jedinci, kteří 
jsou schopni harmonizovat své zkreslení s naším, a tím jim odpovídat na 
žádost o informace. Jsme s tímto uspořádáním spokojení. Otázky nyní 
mohou začít. 

2.1 TAZATEL: Domnívám se, že existuje dost lidí, kteří by pochopili, co 
říkáte, a kteří by měli zájem o knihu s vaší komunikací. Jsem zvědavý, 
jestli byste s tím souhlasili. V případě že ano, myslím si, že by byl na řadě 
váš historický původ. [Neslyšitelné] otázka. 

RA: Já jsem Ra. Možnost komunikace, jak byste nazvali od Jednoho k 
Jednomu, přes zkreslení, která jsou přijatelná, je důvodem, proč jsme 
tuto skupinu kontaktovali. Není mnoho těch, kteří pochopí bez 
přílišného zkreslení to, co komunikujeme přes toto spojení s tímto 
komplexem mysli/těla/ducha. Nicméně, pokud je vaší touhou sdílet naši 
komunikaci s ostatními, my máme zkreslení vůči vnímání, že by to bylo 
velmi nápomocné ke krystalizaci a uspořádání vašich vlastních vibračních 
vzorců na úrovních zkušeností, které nazýváte život. Pokud je jeden 
osvětlen, nejsou osvětlení všichni? Proto jsme připraveni odpovědět na 
cokoliv, co si budete přát. Vyučovat/učit se je Zákon jednoty v jednom 
z jeho nejzákladnějším zkreslení.  

2.2 TAZATEL: Mohli byste nám říci něco o vašem historickém původu, o 
vašem dřívějším působení v této iluzi a o čase… možná o inkarnaci na 
této planetě, o které jste předtím mluvili, a o vaší historii kontaktu s 
dřívějšími civilizacemi na této planetě? To by nám dalo něco, čím 
bychom mohli začít naši knihu. 
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RA: Já jsem Ra. Uvědomujeme si, že vaše mysl/tělo kalkuluje vhodnou 
metodu k úkolu vytvoření nástroje k vyučování/učení. Jsme si vědomi, že 
shledáváte naši inkarnaci, jak tomu říkáte, zajímavou. Čekali jsme na 
druhou otázku, abychom zdůraznili, že čas/prostor několika tisíc vašich 
let je povrchním zájmem. Proto, s poskytnutím této informace žádáme, 
aby nebyly zdůrazňovány naše zkušenosti ve vašem lokálním 
prostoru/času. Vyučování/učení, které je naší odpovědností, je více 
filosofické než historické. Nyní budeme pokračovat s vaším požadavkem, 
který je neškodný, pokud je správně vyhodnocen.  

My jsme ti z Konfederace, kteří před jedenácti tisíci lety přišli za dvěma 
vašimi planetárními civilizacemi, které byly v té době blízce spjaty s 
jedním Stvořitelem. Naivně jsme věřili, že bychom mohli vyučovat/učit 
přímým kontaktem a že zkreslení svobodné vůle, osobních pocitů nebo 
osobností tím nebudou ohroženy. Nenapadlo nás, že by mohly být 
ohroženy, neboť tyto civilizace už byly blízko k všeobecné víře v 
propojení nebo vědomí života ve všem. 

Přišli jsme a byli jsme vítáni lidmi, kterým jsme si přáli sloužit. Pokusili 
jsme se jim pomoci v technických znalostech, které se týkaly léčení 
zkreslení komplexu mysli/těla/ducha pomocí krystalů, jež byly ke 
zkreslení vhodné a položené v patřičných sériích poměrů času/prostoru. 
Takto byly vytvořeny pyramidy. 

Zjistili jsme, že tato technologie byla většinou rezervována pro ty 
s faktickým zkreslením mysli/těla k moci. Toto nebylo záměrem Zákona 
jednoty. Opustili jsme vaše lidi. Skupina, která pracovala s těmi v oblasti 
Jižní Ameriky, jak tuto část vaší planety nazýváte, se tak snadno nevzdala. 
Vrátili se. My ne. Nicméně nikdy jsme vaše vibrace neopustili, protože 
máme zodpovědnost za změny ve vědomí, které jsme způsobili a pak 
zjistili, že byly zkreslené způsoby, které Zákon jednoty snižují. Pokusili 
jsme se kontaktovat vládce země, do které jsme přišli, do země, kterou 
nazýváte Egypt, nebo v některých oblastech Svatou zemí. 

V osmnácté dynastii, jak je známá ve vašich záznamech zkreslení 
prostoru/času, jsme byli schopní kontaktovat faraóna, jak byste ho 
nazvali. Tento muž neměl mnoho životních zkušeností na vaší planetě a 
byl, jak by tento nástroj nazval, Poutníkem. Proto tento komplex 
mysli/těla/ducha obdržel naše komunikační zkreslení a byl schopen je 
spojit se svými zkresleními. Tato mladá entita obdržela komplex 
vibračního zvuku, který vibroval na počest bohatého boha, jak by tento 
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komplex mysli/těla/ducha, který pro jednoduchost nazýváme nástroj, 
pojmenoval „Amon“. 

Tato entita se rozhodla, že jméno na počest jednoho z mnoha bohů, 
nebylo správné zahrnout v jeho zvukovém vibračním komplexu. Změnil 
své jméno na to, které uctívá sluneční kouli. Toto zkreslení nazývané 
„Aton“ bylo blízkým zkreslením naší reality, jak rozumíme naší vlastní 
povaze zkreslení komplexu mysli/těla/ducha. Nicméně to nebylo zcela ve 
shodě se zamýšleným vyučováním/učením. 

Tato entita „Achnaton“ byla přesvědčená, že vibrace Jednoty je tou 
opravdovou duchovní vibrací, a proto Zákon jednoty nařídil. 

Víra této bytosti však byla přijata jen málo lidmi. Jeho kněží jen 
předstírali službu bez duchovního zkreslení k hledání. Lidé pokračovali v 
jejich víře. Když tato entita už nebyla na této úrovni, opět se do popředí 
dostala polarizovaná víra v mnohobožství a ta pokračovala, dokud ten 
známý jako Mohamed nepřinesl lidem více srozumitelné zkreslení vztahů 
mysli/těla/ducha. 

Je váš zájem v této chvíli více detailní? 

2.3 TAZATEL: Velmi nás zajímá celý váš příběh a detailní zkoumání Zákona 
jednoty. Položím několik otázek, které se mohou, ale nemusí přímo 
vztahovat k pochopení Zákona jednoty. Přesto věřím, že správná cesta, 
jak prezentovat toto vyučování/učení populaci planety, spočívá ve 
zkoumání různých aspektů toho, co nám řeknete. Mluvil jste o léčení 
krystaly. (Další věcí, kterou chci zmínit, je, že pokud se nástroj bude cítit 
unavený, chceme přestat s komunikací a pokračovat někdy později, až 
bude nástroj odpočatý.) Pokud je nástroj v této chvíli v pořádku, rád 
bych pokračoval v diskuzi léčení za pomocí krystalů, kterou jste zmínil. 

RA: Já jsem Ra. Podstata léčení pomocí krystalů je založena na pochopení 
hierarchické povahy struktury iluze, což je fyzické tělo, jak ho nazýváte. 
Existují krystaly, které pracují s energiemi, jež vstupují do duchovního 
těla; existují krystaly, které pracují se zkresleními od ducha k mysli; 
existují krystaly, jež vyrovnávají zkreslení mezi myslí a tělem. Všechna 
tato léčení s krystaly jsou nabíjena přes vyčištěné kanály. Bez relativní 
krystalizace léčitele, který pracuje s krystalem, nebude krystal správně 
nabit. Další ingrediencí je správné propojení s energetickými poli 
planetární aury takovým způsobem, že je docíleno vhodného poměru 
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tvarů a tyto tvary jsou pak nápomocné v rozplétávacím nebo 
vyvažovacím procesu. 

Projít si různé krystaly, které se dají použít, by bylo pro tento nástroj 
vyčerpávající, i když se můžete zeptat v nějaké další relaci. Opatrnost, jak 
bychom řekli, ve výběru krystalu je velmi rozhodující a ve skutečnosti 
krystalická struktura diamantu nebo rubínu může být použita 
vyčištěným kanálem, který je naplněn láskou/světlem Jednoty, pro téměř 
jakýkoliv účel. 

Toto samozřejmě potřebuje zasvěcení a nikdy nebylo mnoho těch, kteří 
vytrvali dostatečně dlouho v postupu přes různá opuštění zkreslení, které 
zasvěcení způsobuje. 

Můžeme vás dále stručně informovat o tomto nebo jiném tématu? 

2.4 TAZATEL: Ano. Zmínil jste, že pyramidy byly jedním z výsledků. Mohl 
byste toto téma trochu rozvést? Byli jste odpovědní za stavbu pyramid, a 
co bylo účelem pyramid? 

RA: Já jsem Ra. Větší pyramidy byly postavené naší schopností použít síly 
Jednoty. Kameny jsou živé. Toto tak nebylo chápáno zkresleními 
mysli/těla/ducha vaší kultury. Pyramidy měly dva cíle: 

Za prvé, mít správně uzpůsobené místo zasvěcení pro ty, kteří si přáli stát 
se vyčištěným nebo zasvěceným kanálem Zákona jednoty. 

Za druhé, přáli jsme si pečlivě vést zasvěcené v rozvíjení léčení lidí, kteří 
hledali pomoc, a k léčení samotné planety. Pyramida za pyramidou 
nabitá krystalem a Zasvěceným, byly navrhnuty vyvážit příchozí energie 
jednoho Stvoření s mnoha různými zkreslenými planetární 
mysli/těla/ducha. V této snaze jsme byli schopní pokračovat v práci, 
kterou bratři z Konfederace uskutečnili postavením dalších struktur 
s krystaly a dokončili prstenec, chcete-li, jak by tento nástroj řekl, kolem 
povrchu zemského. 

Nástroj začíná ztrácet energii. Žádáme o jednu další otázku nebo téma a 
potom pro tento čas/prostor odejdeme. 
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2.5 TAZATEL: Mohl byste zmínit, zda... existoval původně pyramidion2 na 
vrcholu pyramidy, z čeho byl postaven a jak jste hýbali s těžkými kusy 
kamene, abyste postavili pyramidu. Jakou techniku jste použili? 

RA: Já jsem Ra. Žádám, abychom byli tázáni touto otázkou příště, jak 
byste pojmenovali toto zkreslení, které naše energie vytvářejí. 

Pokud máte nějaké otázky týkající se patřičného použití této 
mysli/těla/ducha, ocenili bychom, kdybyste se na ně nyní zeptali. 

2.6 TAZATEL: Považujte je za položené. Tím myslím, nemám nic dalšího. 
Jaké je patřičné použití tohoto nástroje? Co bychom měli udělat, 
abychom maximalizovali její dovednosti k… pohodlí, osvěžení a tak 
dále? 

RA: Já jsem Ra. Jsme potěšeni, že jste se na tuto otázku zeptal, protože 
naším chápáním je, že nemáme právo/povinnost sdílet naše vnímání 
jakýchkoliv témat, kromě filosofie, bez přímé otázky. Nicméně tato 
mysl/tělo/duch není správně využívaná, a proto pociťuje nepotřebné 
zkreslení těla v oblasti únavy. 

Vibrace mohou být vyčištěny jednoduchým spojením do kruhu Jednoho, 
doprovázeným slovní vibrací následujícího rozhovoru: 

Otázka: „Co je Zákon?“ 

Odpověď: „Zákon je Jednota.“ 

Otázka: „Proč jsme zde?“ 

Odpověď: „Vyhledáváme Zákon jednoty.“ 

Otázka: „Proč vyhledáváme Ra?“ 

Odpověď: „Ra je skromný posel Zákona jednoty.“ 

Oba společně: „Radujme se a vyčistěme toto místo jménem Zákona 
jednoty. Žádnou myšlenkovou formu nepouštíme do kruhu, který jsme 
obešli kolem tohoto nástroje, protože zákonem je jednota.“ 

                                               
2  Doslovn� by se dalo �íci snad i „kamenná �epi�ka”, v 
egyptštin� ze slova benben, asi „prvotní pahorek” zakon�ující 
pyramidy. 



Relace 2 
 

86 

 

Nástroj by touto dobou měl být v transu. Správné uspořádání je mít 
hlavu ve směru 20 stupňů na severovýchod. Toto je směr, ze kterého jsou 
vyzařovány novější nebo New-age zkreslení lásky/světla, které jsou méně 
zkreslené a tento nástroj v nich najde pohodlí. Toto je citlivý nástroj, tím 
myslíme, že zkreslení, která vstupují do jejího komplexu 
mysli/těla/ducha, pocházejí z kteréhokoliv z jejích smyslů. Proto je dobré 
provést následující: 

Postavte k hlavě bytosti panenský pohár vody. 

Do středu knihu, která je nejbližší k mentálním zkreslením nástroje, 
která jsou co nejvíce spřízněna se Zákonem jednoty, tou budiž Bible, 
které se nejvíce dotýká. 

Na druhé straně Bible, malé množství vonné tyčinky nebo kadidla v 
panenské kadidelnici.  

Za knihou symbolizující Jednotu, otevřenou na Janovo evangelium na 
první kapitolu, umístit bílou svíčku. 

Tento nástroj bude posílen nošením bílé róby. Nástroj by měl být 
zahalený a ležet a mít zakryté oči. 

Cítíme, že toto je komplex aktivit/okolností a mohl by se zdát velmi 
zkresleným od cílevědomé zkušenosti vyučování/učení. Toto rozvinutí 
techniky transu uleví zkreslením mysli těch okolo nástroje, jelikož uvidí 
zlepšení ve zkreslení nástroje vzhledem k únavě. Jen dodáme, že pokud 
tyto relace vyučování/učení budou drženy během času/prostoru, kdy vaše 
sluneční těleso nesvítí do místnosti, bude nejlepší zavolat nástroj před 
rozsvícením osvětlovacího mechanismu. 

Já jsem Ra. Zanechávám vás ve slávě a míru jednoho Stvořitele. Radujte 
se v lásce/světle a jděte kupředu v síle jednoho Stvořitele. V radosti vás 
opouštíme. Adonai.
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RELACE 3 
21. ledna 1981 

3.0 RA: Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného 
Stvořitele. Nyní s vámi komunikuji. 

3.1 TAZATEL: Moje první otázka zní: provedli jsme správně rituál pro 
zahájení komunikace? 

RA: Já jsem Ra. Postavení artefaktů navržených k vyvážení nástroje by 
mělo být u hlavy nástroje kvůli co nejmenšímu efektu zkreslení. Zbytek 
zahájení tohoto rituálu je docela přijatelný pro ty, kteří chtějí sloužit. 
Jinak by s tím související vyzdvižení komplexit mysli nemělo patřičný 
efekt. My vás nabádáme, abyste se chránili před těmi, kteří si nepřejí 
především sloužit ostatním, před jejich účastí v zahájení komunikace, 
nebo propůjčení jejich zkreslení komplexu mysli/těla/ducha v jakékoliv 
relaci, protože pak bychom nebyli schopní správně spojit svá zkreslení 
s těmi okolo tohoto nástroje. 

3.2 TAZATEL: Mám nyní přemístit Bibli, svíčku a kadidlo? 

RA: Já jsem Ra. To by bylo vhodné. 

3.3 TAZATEL: [Po přemístění předmětů.] Je to tak správně umístěné? 

RA: Já jsem Ra. Prosím upravte úhel kadidla tak, aby byl kolmý k rovině 
20 stupňů na severovýchod.  

3.4 TAZATEL: [Po korekci.] Je toto uspokojující? 

RA: Prosím podle zraku proveďte doladění. Vysvětlíme proces, kterým se 
toto stává významným vyvažováním zkreslení. Kadidlo působí jako budič 
pro fyzické tělo nástroje, symbolizuje jeho lidskost. Proto je tedy nutné 
cítit závan kouře relativně pod tím samým úhlem, jako nástroj vnímá 
otevřenou Bibli, vyváženou zapálenou svící symbolizující lásku/světlo a 
světlo/lásku, a tudíž dává mentálnímu a emocionálnímu, jak můžeme 
nazvat, komplexu zkreslení nástroje, smysl ráje a pokoje, který hledá. 
Takto vybuzený od nejnižšího k nejvyššímu, se nástroj stává vyváženým a 
neunaví se.  
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Vážíme si vašeho zájmu, neboť to umožňuje snadnější pokračování 
našeho vyučování/učení. 

3.5 TAZATEL: Zdá se vše nyní správně uspořádané? 

RA: Hodnotím, že je to v mezích akceptovatelnosti. 

3.6 TAZATEL: V poslední relaci jsme měli dvě otázky, které jsme si šetřili pro 
tuto relaci: jedna souvisí s možným pyramidionem Velké pyramidy3 v 
Gíze, další [... neslyšitelné...] těžké kameny. Vím, že tyto otázky nejsou 
důležité vzhledem k Zákonu jednoty, ale dle mého názoru, který můžete 
opravit, by toto mohlo být jednoduchým úvodem pro čtenáře materiálu. 
Jsme za váš kontakt velmi vděční a rozhodně jsme otevřeni návrhu, jak 
bychom měli pokračovat. Toto je pouze můj odhad.  

RA: Já jsem Ra. Nebudu navrhovat správnou sérii otázek. Toto je vaše 
výsadní právo jako svobodného agenta Zákona jednoty, který se 
naučil/pochopil, že náš komplex společenské paměti nemůže účinně 
rozpoznat zkreslení společenského komplexu mysli/těla/ducha vašich lidí. 
Přejeme si nyní naplnit naši vyučovací/učící čest/odpovědnost 
zodpovězením otázky. Toto jediné bude stačit, protože nemůžeme 
proniknout do hlubin komplexů zkreslení, které infikovaly vaše lidi. 

První otázkou je tedy pyramidion. Iterujeme nedůležitost takových dat. 

Takzvaná Velká pyramida měla dva pyramidiony. Jeden byl podle 
našeho návrhu a byl z menších a pečlivě uspořádaných kusů materiálu, 
který na vaší planetě nazýváte „žula”. Toto bylo vybráno kvůli krystalické 
vlastnosti a pro správné proudění vaší atmosféry přes typ komínu, jak 
byste to mohli nazvat. 

V době, kdy jsme jako lidé opustili vaši úroveň, byl originál odstraněn a 
nahrazen drahocennějším kamenem. Ten byl částečně ze zlatého 
materiálu. To vůbec nezměnilo vlastnosti pyramidy, jak byste nazvali, a 
bylo zkreslením způsobeným přáním nemnohých, kteří dali příkaz 
využívat strukturu pouze jako královské místo. 

Přejete si ptát se dále na tuto první otázku? 

3.7 TAZATEL: Co myslíte tím komínem? Jaký byl jeho specifický účel? 

                                               
3  Chufuova pyramida, též Cheopsova pyramida, nebo Velká pyramida 
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RA: Existuje správné proudění atmosféry, která, i když málo, větrá celou 
strukturu. Toto bylo navrhnuto systémem proudění vzduchu ve 
vzduchových šachtách, jak by je nástroj nazval, které byly umístěné tak, 
aby byl přítomný čerstvý vzduch bez jakéhokoliv narušení nebo průvanu. 

3.8 TAZATEL: Jak byly kameny přemísťovány [neslyšitelné]? 

RA: Já jsem Ra. Musíte si představit aktivitu uvnitř všeho, co je stvořeno. 
Ta energie je, i když konečná, velmi velká v porovnání s 
pochopením/zkreslením vašimi lidmi. Toto je očividně známo vašim 
lidem, ale jen málo uváženo.  

Tato energie je inteligentní. Je hierarchická. Podobně jako váš komplex 
mysli/těla/ducha sídlí v hierarchii schránek, a udržuje si tudíž obal, nebo 
tvar, nebo pole a inteligenci každého vyššího inteligentního nebo 
vyváženého těla, a tak se chová i každý atom v materiálu jako je kámen. 
Když někdo mluví k takové inteligenci, je potom konečná energie 
fyzického nebo chemického těla kamene spojena s tou nekonečnou silou, 
která sídlí v lépe vyladěných tělech, ať už lidských nebo kamenných. 

S uskutečněním tohoto spojení může být zadán požadavek. Inteligence 
nekonečné kamenitosti komunikuje se svou fyzickou schránkou, a tak 
může být chtěné štěpení a přemísťování uskutečněno skrze přesun 
energetického pole kamenitosti z konečnosti do dimenze, kterou 
můžeme pro zjednodušení pojmenovat nekonečno. 

Tímto způsobem je požadavek uskutečněn díky spolupráci nekonečného 
pochopení Stvořitele, který přebývá v živém kameni. Toto je ovšem 
mechanismus, kterým jsou uskutečněny mnohé věci mimo rámec vašeho 
chápání způsobů fyzické analýzy akce na dálku. 

3.9 TAZATEL: To mi připomíná, jak se říká, že kdybys měl dostatek víry, 
můžeš říci hoře, aby se pohnula, a ona se pohne. Předpokládám, že je to 
podobné tomu, co říkáte, předpokládám, že když jste si plně vědomi 
Zákona jednoty, jste schopní takové věci konat. Je to tak správně? 

RA: Já jsem Ra. Vibrační zkreslení zvuku „víra” je asi jednou z překážek 
mezi tím, co můžeme nazvat cestou nekonečna, a konečným 
dokazováním/chápáním.  

Máte přesně pravdu ve vašem chápání shody víry a inteligentní 
nekonečnosti, nicméně jedno je výraz duchovní a druhé je více podobné 
pojmovému zkreslení těch, kteří hledají s metrem a perem.  
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3.10 TAZATEL: Potom tedy když je jedinec plně informován s ohledem na 
Zákon jednoty a žije podle Zákona jednoty, takové stavění pyramidy 
přímo myslí by bylo běžné. Rozumím tomu správně? 

RA: Já jsem Ra. Nemáte pravdu v tom, že existuje rozdíl mezi jedincovou 
silou skrze Zákon jednoty a kombinovaným chápáním Zákona jednoty 
komplexem společenské paměti mysli/těla/ducha. 

V prvním případě může jeden jedinec očištěný od všech chyb pohnout 
horou. V případě hromadného chápání jednoty může každý jedinec 
obsahovat přijatelné množství zkreslení, a přesto může hromadná mysl 
pohnout horou. Pokrok je obvykle na základě znalosti, kterou nyní 
hledáte k dimenzi porozumění, která je zastřešena zákony lásky a která 
hledá zákony světla. Ti, kdo vibrují v Zákoně světla, vyhledávají Zákon 
jednoty. Ti, kdo vibrují v Zákoně jednoty, vyhledávají Zákon věčnosti. 

Nemůžeme mluvit o tom, co je za rozpuštěním jednotného já s tím vším, 
co je, protože stále ještě hledáváme být vším, co je a stále ještě jsme Ra. A 
tak naše cesty pokračují. 

3.11 TAZATEL: Pyramida byla tedy postavena společnou akcí mnoha vašich 
lidí? 

RA: Já jsem Ra. Pyramidy, které jsme vymysleli/postavili, byly 
zkonstruované z myšlenkových forem stvořených naším komplexem 
společenské paměti. 

3.12 TAZATEL: Potom tedy byl kámen stvořen spíše myšlením, než odněkud 
přesunut? Je to tak správně? 

RA: Já jsem Ra. Postavili jsme tzv. Velkou pyramidu věčným kamenem. 
Ostatní pyramidy byly postaveny kamenem, který byl dopraven z 
jednoho místa na jiné. 

3.13 TAZATEL: Co je věčný kámen? 

RA: Já jsem Ra. Pokud chápete koncept myšlenkových forem, zjistíte, že 
myšlenkové formy jsou pravidelnější ve svých zkresleních než energetická 
pole vytvořená materiály v kamenech, které byly vytvořeny z formy 
myšlenky do konečné energie, a pro bytí ve vašem, řekněme, zkresleném 
obrazu úrovně myšlenkové formy. 

Můžeme vám pomoci jinou odpovědí? 
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3.14 TAZATEL: Toto je celkem triviální, ale zajímá mne, proč byla pyramida 
postavena z mnoha bloků místo toho, aby byla celá vytvořená naráz, z 
jednoho kusu? 

RA: Já jsem Ra. Existuje zákon, který je podle našeho názoru jedním z 
nejdůležitějších prvotních zkreslení Zákona jednoty. Tím je Zákon 
zmatení. Vy ho nazýváte Zákonem svobodné vůle. Přáli jsme si vytvořit 
nástroj na léčení, nebo co nejlépe fungující poměr 
časového/prostorového komplexu. Nicméně jsme si nepřáli, aby byla 
záhada lidmi odhalena tak, abychom se stali uctívanými jako stavitelé 
záhadných pyramid. Tudíž se zdá jako postavená a ne myšlená. 

3.15 TAZATEL: Dobře, tedy mluvíte o pyramidě, obzvláště Velké pyramidě, 
předpokládám, hlavně jako o uzdravovacím nástroji a také o ní mluvíte 
jako o nástroji pro zasvěcení. Jsou to ty samé koncepty? 

RA: Jsou součástí jednoho komplexu lásky/světla záměru/sdílení. Aby 
byly léčivé aspekty náležitě využity, bylo důležité mít vyčištěný a oddaný 
kanál nebo budič pro proudění lásky/světla nekonečného Stvořitele, 
tudíž zasvěcovací metoda byla nezbytná pro přípravu mysli, těla a ducha 
pro službu ve Stvořitelově práci. Tyto dvě věci jsou integrální. 

3.16 TAZATEL: Má tvar pyramidy zásadní vliv na proces zasvěcení? 

RA: To je obsáhlá otázka. Cítíme, že začneme žádostí o zhodnocení a 
další dotaz v pozdější relaci.  

Pro začátek. Pyramida má dvě hlavní funkce vzhledem k zasvěcovacím 
procedurám. Jedna z nich má co do činění s tělem. Než může být tělo 
zasvěceno, musí být zasvěcená mysl. To je bod, v němž je mnoho adeptů 
vašeho současného cyklu ve svých komplexech mysli/těla/ducha 
zkresleno. Když je objeven charakter a osobnost, které jsou pravou 
identitou mysli, tělo potom musí být známo v každém směru. Proto je 
třeba různé funkce těla znát a ovládat s odstupem.  Potom první použití 
pyramidy znamená jít do pyramidy za účelem deprivace smyslových 
vjemů tak, aby mohlo tělo takříkajíc zemřít a nový život započít. 

V této chvíli doporučujeme položit nezbytné otázky a rychle ukončit 
tuto relaci. Máte v tomto času/prostoru otázku? 

3.17 TAZATEL: Jedinou otázkou je, jestli jsme něco neudělali špatně nebo jestli 
něco můžeme udělat, aby byl nástroj ve větším pohodlí? 
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RA: Provádíme vyšetření tohoto nástroje. 

Tomuto nástroji tato opatření velmi pomohla. Doporučujeme pouze 
věnovat pozornost krku, který se zdá v tomto těle/zkreslení zkresleným v 
oblasti síly/slabosti. Více podpory by tak oblasti krku pomohlo. 

3.18 TAZATEL: Měla by pít vodu z kalichu za její hlavou potom, co ho 
nabijeme, nebo máme použít jinou sklenici vody? 

RA: Tento a pouze tento kalich je nejprospěšnější, neboť panenský 
materiál, který žije v kalichu, přijme, udrží a reaguje na vibraci lásky 
aktivovanou vaším bytím.  

Já jsem Ra. Nyní zanechám tuto skupinu s radostí v síle a míru jednoho 
Stvořitele. Adonai.
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RELACE 4 
22. ledna 1981 

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

4.1 TAZATEL: Na konci poslední relace jsem položil otázku, která byla příliš 
dlouhá na odpověď. Týkalo se to tvaru pyramidy a jejího vztahu k 
zasvěcení. Je nyní vhodný čas na položení této otázky? 

RA: Já jsem Ra. Ano, toto je vhodný čas/prostor tuto otázku položit. 

4.2 TAZATEL: Má tvar pyramidy vliv na zasvěcení? 

RA: Já jsem Ra. Když jsme začali s otázkou v posledním sezení, již ve 
vašem individuálním komplexu paměti jste zaznamenal první užití tvaru 
pyramidy ve vztahu k zasvěcení komplexu těla. Zasvěcení ducha bylo 
pečlivěji navržené zasvěcení vzhledem k poměrům času/prostoru, ve 
kterém se zasvěcovaná entita nacházela. 

Představte si se mnou stranu takzvaného pyramidového objektu a 
mentálně si představte tento trojúhelník rozdělený do čtyř stejných 
trojúhelníků. Uvidíte, že průsečík středních trojúhelníků, které jsou na 
první úrovni každé ze čtyř stran, tvoří diamant v horizontální rovině. 
Střed této roviny je vhodné místo pro křížení energií proudících z 
nekonečných dimenzí a komplexů mysli/těla/ducha z různých 
propojených energetických polí. Tak to bylo navrženo, aby ten, kdo měl 
být zasvěcen, mohl myslí vnímat a potom chanelovat tuto, řekněme, 
bránu do inteligentního nekonečna. Toto tedy byl druhý důvod k 
navržení tohoto specifického tvaru. 

Můžeme nabídnout jakýkoli další popis k vašemu dotazu? 

4.3 TAZATEL: Jak tomu tedy rozumím, zasvěcený měl být na středové linii 
pyramidy, ale ve výšce nad základnou, jak je definovaná průsečíkem čtyř 
trojúhelníků vytvořených rozdělením každé strany do čtyř trojúhelníků. 
Je to správně? 

RA: To je správně. 
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4.4 TAZATEL: Potom je v tomto bodě soustředěna energie, která je 
vícerozměrná vzhledem k našim dimenzím. Mám pravdu? 

RA: Můžete použít tento vibrační zvukový komplex. Nicméně není to 
úplně a specificky správně, protože nejsou žádné jiné rozměry dimenzí. 
Preferovali bychom použití termínu „mnoho”-rozměrné dimenze. 

4.5 TAZATEL: Hraje velikost pyramidy roli při efektivitě zasvěcení? 

RA: Já jsem Ra. Každá velikost pyramidy má svůj vlastní bod v proudění 
inteligentního nekonečna. Tedy malá pyramida, která může být 
umístěná pod tělem nebo nad tělem, bude mít specifické a různé účinky, 
které záleží na umístění těla ve vztahu k vstupnímu bodu inteligentního 
nekonečna. 

Pro potřeby zasvěcení musela být velikost dostatečná k vytvoření dojmu 
velké věže, aby vstupní bod mnoho-rozměrné inteligentní nekonečnosti 
mohl úplně prostoupit a vyplnit kanál a jeho celé tělo bylo schopné 
odpočívat v této zaměřené oblasti. Dále bylo pro léčivé účely nutné, aby 
kanál i ten, který měl být léčen, mohli odpočívat v tomto zaměřeném 
bodě. 

4.6 TAZATEL: Je Velká pyramida v Gíze stále použitelná pro tyto potřeby, 
nebo už nefunguje? 

RA: Já jsem Ra. Tato, stejně jako mnoho jiných pyramidových struktur, 
je jako piano, které je rozladěné. Ono, jak by tento nástroj vyjádřil, hraje 
skladbu, ale ach, tak špatně. Disharmonie jde citlivým na nervy. Jenom 
duch proudění dále zůstává kvůli změně proudících bodů, která je 
zapříčiněna změnou elektromagnetického pole vaší planety; je to také 
způsobené kvůli disharmonickým vibračním komplexům těch, kteří 
použili zasvěcené a léčivé místo pro méně milosrdné účely. 

4.7 TAZATEL: Bylo by možné v dnešní době postavit pyramidu a opět ji 
patřičně seřídit a použít s materiály, které jsou dostupné? 

RA: Já jsem Ra. Je to pro vás docela možné postavit pyramidovou 
strukturu. Použitý materiál není kritický, pouze proporce 
časoprostorových komplexů. Nicméně použití této struktury pro 
zasvěcení a léčení záleží plně na vnitřní disciplinovanosti kanálů, kteří se 
o takovou práci pokoušejí. 
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4.8 TAZATEL: Má otázka by pak byla, zda jsou zde na této planetě nyní 
inkarnováni jednotlivci, kteří mají potřebné vnitřní disciplíny, aby s 
použitím vašich instrukcí pyramidu postavili, byli v ní zasvěceni a potom 
to udělali znovu? Je toto nyní možné pro kohokoliv na této planetě, nebo 
zde není nikdo pro toto vhodný? 

RA: Já jsem Ra. Máte lidi, jak je nazýváte, kteří jsou schopní se 
v současné době tohoto úkolu zhostit. Nicméně chtěli bychom opět 
zdůraznit, že čas pyramid, jak byste to nazvali, je minulostí. Je to jistě 
nadčasová struktura. Avšak proudění z vesmíru v době, kdy jsme se 
pokusili pomoci této planetě, vyžadovala jisté chápání čistoty. Toto 
porozumění se, stejně jako stáčení proudění a vyvíjení všech věcí, 
změnilo na osvícenější pohled na čistotu. Tedy mezi vašimi lidmi jsou ti, 
jejichž čistota už je sjednocena s inteligentním nekonečnem. 
Léčitel/pacient může dosáhnout léčení bez použití těchto struktur. 

Můžeme dále mluvit k nějakému konkrétnímu bodu? 

4.9 TAZATEL: Je pro vás možné učit léčivé techniky, pokud seženeme tyto 
jedince, kteří mají přirozenou schopnost? 

RA: Já jsem Ra. Je to možné. Musíme ale dodat, že je možných mnoho 
systémů vyučování/učení spojení léčení/pacienta kvůli různým 
komplexům mysli/těla/ducha. Žádáme o představivost ve zvážení 
relativní jednoduchosti mysli v dřívějším cyklu a méně zkreslenými, ale 
více komplexními pohledy a procesy myšlenky/ducha stejného komplexu 
mysli/těla/ducha po mnoha inkarnacích. Také vás žádáme představit si 
ty, kteří si zvolili zkreslení služby a přenesli své komplexy 
mysli/těla/ducha z jedné dimenze do jiné, a tak si přinesli někdy zcela 
latentní formu mnoha dovedností a porozumění, které více odpovídají 
zkreslením procesů léčení/pacienta. 

4.10 TAZATEL: Velmi rád bych pokračoval v šetření možnosti tohoto procesu 
léčení, ale trochu jsem ztracený v tom, s čím začít. Můžete mi říci, jaký 
krok bych měl udělat nejdříve? 

RA: Já jsem Ra. Nemohu vám říci, na co se zeptat. Mohu navrhnout, 
abyste zvážil onu právě podanou poněkud komplexní informaci, a tak 
objevil několik cest zkoumání. Existuje jedno „zdraví”, jak to nazýváte, 
ve vašem polarizovaném prostředí, ale existuje mnoho významně různých 
typů zkreslení komplexů mysli/těla/ducha. Každý typ musí usilovat o své 
vlastní učení/vyučování v této oblasti. 
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4.11 TAZATEL: Předpokládal bych, že prvním krokem by bylo nalezení jedince 
se schopností přinesenou s sebou do této inkarnace. Je to správně? 

RA: Já jsem Ra. To je správně. 

4.12 TAZATEL: Jakmile bych vybral jedince k provedení léčení, bylo by 
užitečné od vás dostat instrukce. Je to možné? 

RA: Já jsem Ra. Toto je možné s danými zkresleními vibračních 
zvukových komplexů. 

4.13: TAZATEL: Předpokládám tedy, že vybraný jedinec by měl být nezbytně 
ten, který je ve velké harmonii se Zákonem jednoty. Ačkoli by to 
nemusel chápat intelektuálně, měl by žít Zákonem jednoty. Je to 
správně? 

RA: Já jsem Ra. To je jak správně, tak nesprávně. První případ, tedy to, 
co je správně, by platilo na toho, jako je sám tazatel, který má zkreslení 
směrem k léčení, jak to nazýváte. 

Nesprávnost, která by měla být pochopena, je léčení těmi, jejichž aktivity 
nereflektují Zákon jednoty ve vaší prostorové/časové iluzi, ale jejichž 
schopnost nalezla cestu k inteligentnímu nekonečnu bez ohledu na 
rovinu existence, ze které toto zkreslení pochází. 

4.14 TAZATEL: [Bokem: Jime, rozuměls?] Jsem trochu zmatený. Rozuměl jsem 
vám částečně; nejsem si jistý, zda jsem vás zcela pochopil. Můžete to říct 
jinými slovy? 

RA: Mohu to vyjádřit mnoha způsoby, díky znalostem nástroje vašich 
vibračních zvukových komplexů. Momentálně budu usilovat o kratší 
zkreslení. 

Jsou dva druhy, které mohou léčit: takoví jako vy, kteří mají vrozené 
zkreslení směrem ke sdílení znalostí Zákona jednoty. Ti léčit mohou, ale 
nedělají to; a dále ti, kteří mají stejné vědomosti, ale nevykazují vědomě 
významné zkreslení k Zákonu jednoty v mysli, tělu nebo duchu, ale 
přesto otevřeli kanál ke stejné schopnosti. 

Jde o to, že zde jsou ti, kteří řekněme bez správného tréninku přesto léčí. 
Dalším bodem zájmu je, že ti, jejichž život se nerovná jejich práci, 
mohou nalézt obtíž v absorbování energie inteligentního nekonečna, a 
proto se stát docela zkreslenými v takové podobě, že to způsobí 
disharmonii v nich samotných i v ostatních a možná i nutnost přestat s 
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léčebnou aktivitou. Proto ti prvního typu, ti, jež hledají, aby sloužili, a 
jsou ochotni trénovat se v myšlení, slovu i akci, jsou ti, kteří budou 
schopni bezpečně udržovat zkreslení směrem ke službě v oblasti léčení. 

4.15 TAZATEL: Bylo by tedy pro vás možné nás učit léčení? 

RA: Já jsem Ra. Je to možné. 

4.16 TAZATEL: Budete nás učit? 

RA: Budeme. 

4.17 TAZATEL: Nemám žádnou představu o tom, jak dlouho by to trvalo nebo 
zda o tom vůbec můžete něco říci. Je pro vás možné mi dát přehled 
takového programu učení? Nevím, jaké otázky mám v tento moment 
klást. Pokládám tuto otázku v naději, že dává smysl. 

RA: Já jsem Ra. Zvažujeme vaši žádost o informace, protože, jak jste 
poznamenal, je značné množství vibračních zvukových komplexů, které 
mohou být sekvenčně použity k učení léčitele. 

Přehled je velmi vhodným vstupem pro vaše možné porozumění toho, o 
co se jedná. 

Zaprvé, mysl musí být sobě známa. Toto je asi nejnáročnější část práce 
léčení. Pokud mysl zná sama sebe, pak nejdůležitější aspekt léčení 
proběhl, protože vědomí je mikrokosmem Zákona jednoty. 

Druhá část má co do činění s disciplínami komplexu těla. Uvnitř 
proudění, která v současné době zasahují tuto planetu, mají tato 
porozumění a disciplíny co do činění s rovnováhou mezi láskou a 
moudrostí v užití těla v jeho přirozených funkcích. 

Třetí oblast je duchovní a v této oblasti jsou první dvě disciplíny spojeny 
skrze dosažení kontaktu s inteligentním nekonečnem. 

4.18 TAZATEL: Věřím, že mám nápad k dosažení... skromný nápad, 
každopádně k dosažení... prvního kroku. Můžete více popsat kroky… 
další dva kroky, se kterými nejsem vůbec obeznámen. 

RA: Já jsem Ra. Představte si tělo. Představte si hustější aspekty svého 
těla. Odtud pokračujte k nejjemnější znalosti energetických cest, které 
obíhají a zapříčiňují, aby tělo bylo nabito energií. Pochopte, že všechny 
přirozené funkce těla mají aspekty od hustších k jemným a mohou být 
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transformovány do toho, co byste nazval svátostí. Toto je v krátkosti 
způsob pátrání v druhé oblasti. 

Co se týká třetí: představte si, chcete-li, funkci magnetu. Magnet má dva 
póly. Jeden směřuje nahoru. Druhý jde dolů. Funkcí ducha je integrovat 
nahoru směřující touhu energie mysli/těla s tokem inteligentního 
nekonečna, tekoucím a plynoucím směrem dolů. Toto je krátký popis 
pátrání v třetí oblasti. 

4.19 TAZATEL: Zahrnoval by pak tento program učení provádění specifických 
věcí, specifických instrukcí a cvičení? 

RA: Já jsem Ra. V současné době nejsme inkarnovaní mezi vašimi lidmi; 
proto vás můžeme vést a pokusit se vysvětlit, ale nemůžeme nic příkladně 
ukazovat. To je handicap. Nicméně by vskutku měly během 
učení/vyučování, které nabízíme, probíhat specifická cvičení mysli, těla a 
ducha. Opět má být zdůrazněno, že léčení je jen jedním ze zkreslení 
Zákona jednoty. K dosažení nezkresleného porozumění zákona není 
zapotřebí léčit nebo ukázat nějakou manifestaci, ale pouze využívat 
disciplíny porozumění. 

Požádali bychom o jednu nebo dvě další otázky před zakončením této 
relace. 

4.20 TAZATEL: Mým cílem je primárně objevit více ze Zákona jednoty a bylo 
by velmi prospěšné objevit techniky léčení. Jsem si vědom vašeho 
problému vzhledem ke svobodné vůli. Můžete… Nemůžete dělat návrhy, 
proto se vás zeptám, jestli můžete uvést Zákon jednoty a zákony léčení. 

RA: Já jsem Ra. Zákon jednoty, i přes všechna omezení názvu, jak říkáte 
vibračním zvukovým komplexům, může být aproximován tvrzením, že 
všechny věci jsou jedním, že není žádná polarita, žádné dobro nebo zlo, 
žádný nesoulad, ale pouze identita. Všechno je jedním a to jedno je 
láska/světlo, světlo/láska, nekonečný Stvořitel. 

Jedním z primárních zkreslení Zákona jednoty je léčení. Léčení nastává, 
když si komplex mysli/těla/ducha uvědomí hluboce v sobě samém Zákon 
jednoty; tedy, že zde není žádný nesoulad, žádná nedokonalost; že vše je 
kompletní, celistvé a perfektní. Takže inteligentní nekonečno uvnitř 
tohoto komplexu mysli/těla/ducha přeformuje iluzi těla, mysli nebo 
ducha do formy v souladu se Zákonem jednoty. Léčitel působí jako zdroj 
energie nebo katalyzátor pro tento zcela individuální proces. 
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Jedním bodem, který může být zajímavý, je, že léčitel, jenž si přeje učit 
se, musí přijmout zkreslení chápané jako odpovědnost pro toto 
tázání/přijímání, tedy léčení. Je to čest/povinnost, která musí být zvážena 
opatrně a svobodnou vůlí před vlastním tázáním. 

4.21 TAZATEL: Předpokládám, že bychom měli pokračovat zítra. 

RA: Já jsem Ra. Váš předpoklad je správný, ledaže cítíte, že je nezbytná 
určitá otázka. Tento nástroj je nejlépe uzpůsoben na přibližně takto 
dlouhou dobu práce. 

4.22 TAZATEL: Jedna krátká otázka. Je tento nástroj schopný dvou takovýchto 
sezení denně nebo máme zůstat u jednoho? 

RA: Já jsem Ra. Tento nástroj je schopný dvou sezení denně. Nicméně 
musí být podporována, aby si udržela svůj komplex těla silný, a to 
přijímáním vaší potravy ve výši, která přesahuje normální přísun potravy 
tohoto nástroje, což je způsobeno fyzickým materiálem, který používáme 
k mluvení. 

Dále musí být aktivity tohoto nástroje monitorovány, aby se předešlo 
nadměrné aktivitě, protože tato práce je rovna velmi namáhavé fyzické 
práci. 

Pokud jsou tato doporučení zvážena, byla by dvě sezení možná. 
Nepřejeme si tento nástroj vyčerpat. 

4.23 TAZATEL: Děkuji vám, Ra. 

RA: Já jsem Ra. Zanechávám vás v lásce a světle jedné nekonečné 
Inteligence, která je Stvořitelem. Jděte kupředu s radostí v síle a míru 
Jednoty. Adonai.
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RELACE 5 
23. ledna 1981 

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

5.1 TAZATEL: Naposledy jsme mluvili o učení léčení. Z informací, které jste 
nám dal v dřívějších relacích, mám dojem, že je nejdříve nutné vyčistit 
sám sebe pomocí jistých disciplín a cvičení. Potom, aby bylo možné 
pacienta vyléčit, je nezbytné v něm vytvořit příkladem, nebo možná 
určitým cvičením, mentální nastavení, které mu umožní se vyléčit sám. 
Mám pravdu? 

RA: Já jsem Ra. I když je vaše učení/porozumění zkreslení v zásadě 
správné, vaše volba vibračních zvukových komplexů není tak přesná, jak 
by jazyk dovolil. 

Léčitel nepracuje skrze příklad. Práce [léčení] existuje sama o sobě. 
Léčitel je pouze katalyzátorem, stejně jako tento nástroj má katalyzátory 
nezbytné k poskytnutí kanálu pro naše slova, nicméně žádným příkladem 
nebo cvičením se nemůže této práce myšlenkově účastnit. 

Práce léčení je, stejně jako chaneling, formou volání nějakého zkreslení 
inteligentního nekonečna. 

5.2 TAZATEL: Rozhodli jsme se akceptovat, pokud nám to nabídnete, 
čest/povinnost učení/vyučování procesu léčení. Chci se zeptat na první 
krok, který máme učinit, abychom se stali účinnými léčiteli. 

RA: Já jsem Ra. Nyní začněme s prvním ze tří vyučování/učení. 

Začneme s mentálním učením/vyučováním potřebným pro kontakt s 
inteligentním nekonečnem. Předpokladem duševní práce je schopnost 
zachovat vnitřní ticho v klidném stavu, pokud to po sobě vyžadujete. 
Mysl musí být otevřená jako dveře. Klíčem je ticho. 

Ve dveřích leží hierarchická konstrukce, která se dá připodobnit ke 
geografii a v některých ohledech ke geometrii, protože hierarchie je 
docela pravidelná, nesoucí vnitřní vztahy. 
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Chcete-li začít ovládat koncepty mentální disciplíny, je nejdříve nutné 
zkoumat sám sebe. Musíte se vnitřně seznámit s polaritou vaší dimenze. 
Tam, kde nacházíte ve své mysli klid, musíte vědomě najít odpovídající 
neklid a naopak. Ke každé myšlence, kterou bytost má, existuje antiteze. 
Disciplíny mysli zahrnují především identifikování jak věcí uvnitř sebe 
samého, které schvalujete, tak i věcí, které neschvalujete, a potom 
vyrovnání každého kladného i záporného náboje stejně velkým. Mysl 
obsahuje všechny věci. Proto musíte tuto úplnost v sobě objevit. 

Druhou mentální disciplínou je přijetí úplnosti v rámci svého vědomí. 
Polarizovaná bytost s fyzickým vědomím si nemá vybírat mezi atributy, a 
tudíž vytvářet role, které způsobují překážky a zmatení v už tak 
zkresleném komplexu mysli. Každé přijetí uhlazuje části mnoha 
zkreslení, jež plynou ze schopnosti, které říkáte úsudek. 

Třetí disciplínou mysli je opakování té první, ale vnějším pohledem na 
jiné entity, které potká. V každé entitě existuje úplnost. Proto je 
schopnost chápat každou rovnováhu nezbytná. Když vidíte trpělivost, 
jste zodpovědní ve svém mentálním chápání zrcadlit 
trpělivost/netrpělivost. Když vidíte netrpělivost, je nezbytné pro vaši 
mentální konfiguraci chápat netrpělivost/trpělivost. Toto je jednoduchý 
příklad. Většina konfigurací mysli má mnoho aspektů a pochopení buď 
svých polarit, nebo, jak byste to nazvali, polarit ostatních bytostí [a to] 
může a musí být chápáno jako delikátní práce. 

Dalším krokem je přijetí polarit ostatních, což zrcadlí druhý krok. 

Toto jsou první čtyři kroky k učení mentální disciplíny. Pátý krok 
zahrnuje pozorování geografických a geometrických vztahů a poměrů 
mysli, ostatních myslí, hromadné mysli a nekonečné mysli. 

Druhou oblastí porozumění/učení je studium/pochopení komplexu těla. 
Je nezbytné znát dobře svoje tělo. Je to způsob používání mysli ke 
zkoumáni toho, jak cítění, předpojatosti, které byste nazvali emocemi, 
ovlivňují komplex těla. Bude třeba jak porozumět polaritám těla, tak je i 
akceptovat, a tak opakovat chemickou/fyzickou manifestaci práce, kterou 
jste vykonali na úrovni mysli s použitím vědomí. 

Tělo je bytost vytvořená myslí. Má své předpojatosti. Nejprve musí být 
pochopena biologická předpojatost a pak umožnit opačné předpojatosti 
najít vyjádření v porozumění. Poté může být dosaženo procesu stavu 
přijetí těla jako vyváženého i polarizovaného jedince. 
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Dalším úkolem je rozšíření tohoto porozumění na těla ostatních, které 
potkáte. Nejjednodušším příkladem je pochopení, že každý biologický 
muž je ženou; každá biologická žena je mužem. Toto je jednoduchý 
příklad. Nicméně v téměř každém případě, kde se pokoušíte porozumět 
svému nebo ostatním tělům, opětovně shledáte, že k plnému pochopení 
daného komplexu polarit je nezbytné co nejjemnější rozlišení. 

Nyní navrhujeme uzavřít toto vysvětlení do příští relace, abychom měli 
více času věnovat se třetí oblasti, a to z důvodu její důležitosti. 

Dříve, než opustíme tento nástroj, můžeme odpovědět na krátkou 
otázku. 

5.3 TAZATEL: Má nástroj pohodlí? Je něco, co můžeme udělat, aby měl 
nástroj větší pohodlí? To je vše. 

RA: Já jsem Ra. Svíčka by mohla být každou relaci otočená ve směru 
hodinových ručiček přibližně o 10°, aby byl zlepšen tok spirální energie 
přes přijímací mechanismy bytosti. Tato konkrétní konfigurace je jinak v 
pořádku. Žádáme ale, aby popsané a používané předměty byly 
vycentrovány s geometrickou péčí a čas od času kontrolovány. Také by 
neměly být vystavené prostoru/času, ve kterém se nepracuje. 

Já jsem Ra. Zanechávám tento nástroj v lásce a světle jednoho 
nekonečného Stvořitele. Jděte kupředu, s radostí v síle a míru jednoho 
Stvořitele. Adonai.
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RELACE 6 
24. ledna 1981 

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

6.1 TAZATEL: Rádi bychom navázali na materiál ze včerejška. Museli jsme 
minule přerušit [nesrozumitelné]. 

RA: Já jsem Ra. To je pro nás v pořádku. 

Nyní pokračujeme s třetí oblastí vyučování/učení, které se týkají rozvoje 
energetických sil léčení. 

Třetí oblastí je duchovní komplex, což zahrnuje pole síly a vědomí, které 
jsou nejméně zkresleny v rámci vašeho komplexu těla/mysli/ducha. 
Zkoumání a vyvažování komplexu ducha je vskutku nejdelší a 
nejjemnější částí vašeho učení/vyučování. Na mysl nahlížíme jako na 
strom. Mysl ovládá tělo. S myslí, která je jednoznačně soustředěná, v 
rovnováze a uvědomělá, s tělem, které je v souladu s jakýmikoli návyky a 
zkresleními, které patří do rovnováhy daného nástroje, je potom nástroj 
připraven pokračovat ve velkém díle. 

Toto je práce s větrem a ohněm. Duchovní energetické pole těla je cesta 
nebo kanál. Když jsou tělo a mysl otevřené, může se duch stát fungujícím 
médiem nebo komunikátorem z individuální energie vůle entity směrem 
nahoru a z proudů tvořícího ohně a větru směrem dolů. 

Schopnost léčit je jako vše ostatní, co by nástroj nazval paranormálními 
schopnostmi, uskutečněná otevřením cesty nebo média do inteligentního 
nekonečna. Je mnoho těch ve vaší úrovni, kteří mají náhodný otvor nebo 
bránu ve svém duchovním energetickém poli, jež je někdy vytvořená 
požitím chemikálií podobných těm, které by nástroj nazval LSD, a kteří 
jsou schopní se náhodně a nekontrolovaně napojit na zdroje energie. 
Mohou, ale nemusí to být entity, které si přejí sloužit. Účelem takového 
opatrně a vědomě otevřeného kanálu je sloužit spolehlivějším způsobem, 
více všedním a normálním způsobem, tak jak to vidí zkreslený komplex 
léčitele. Ostatním se to může jevit jako zázraky. Pro toho, kdo opatrně 
otevřel dveře inteligentního nekonečna, je toto běžné; je to všední; je to 
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tak, jak to má být. Životní zkušenost se stává poněkud transformovanou 
a větší dílo pokračuje. 

V tuto chvíli cítíme, že tato cvičení jsou pro váš začátek postačující. V 
budoucnu, až pocítíte, že jste dosáhli toho, co vám bylo předloženo, vás 
začneme vést k přesnějšímu chápání funkcí a užívání této brány v rámci 
zkušenosti s léčením. 

6.2 TAZATEL: Byl jsem dotázán, zda je možné, aby se Tom Flaherty během 
zítřka zúčastnil jedné z těchto komunikačních relací. Jste obeznámen s 
entitou Tom Flaherty? 

RA: Já jsem Ra. Tento komplex mysli/těla/ducha, zvukové vibrace „Tom 
Flaherty“, je akceptovatelný. Upozorňujeme vás, abyste pečlivě 
instruovali tuto entitu ohledně rozpoložení a různých příslušenstvích, 
čemuž musí porozumět předtím, než je uvedena do tohoto kruhu. 

6.3 TAZATEL: Nejsem si zcela jistý, co jste myslel slovem příslušenství. 

RA: Poukazoval jsem na symbolické objekty, které spouštějí zkreslení 
tohoto nástroje směrem k lásce/světlu. Jejich umístění a milující přijetí 
všemi přítomnými je důležité pro pečování o tento nástroj. Proto musí 
být tato příslušenství popsána a jejich přítomnost vysvětlena vašimi 
vlastními slovy formou vyučování/učení, pro správný postoj k dosažení 
potřebných výsledků. 

6.4 TAZATEL: On mi bude rozumět. Budeme velice pečliví, abychom zcela 
informovali Toma před jeho účastí. Velice vám děkuji. 

Zdá se mi, že je vhodný čas zabývat se trochu více vaším historickým 
pozadím, snad informacemi týkajícími se toho, odkud jste přišli předtím, 
než jste se zapojili do dění s planetou Zemí, pokud je to tedy možné. 

RA: Já jsem Ra. Já jsem společně se společenským paměťovým 
komplexem, jehož jsem součástí, jedním z těch, kteří se vydali pryč z jiné 
planety uvnitř vaší vlastní sluneční soustavy, jak by ji nazvala tato entita. 
Tímto planetárním vlivem byla ta, kterou nazýváte Venuše. Ve vašem 
měřítku jsme starou rasou. Když jsme byli v šesté dimenzi, byly naše 
fyzické bytosti, jak byste řekli, zlaté. Byli jsme vysocí a poněkud 
choulostiví. Pokrývka našeho komplexu fyzického těla, jež nazýváte 
pokožkou, měla zlatý odstín. 
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Rozhodli jsme se přijít v této podobě mezi vaše lidi. Vaši lidé té doby byli 
od nás ve fyzickém vzhledu velice odlišní, jak byste to popsali. Proto jsme 
se dobře nemísili s populací a byli jsme očividně jiní než oni. Proto byla 
naše návštěva relativně krátká, neboť jsme sebe našli v pokrytecké pozici 
těch, kdo jsou uznávaní jako odlišní od vás. To byla doba, během které 
jsme postavili stavby, o které projevujete zájem. 

6.5 TAZATEL: Jak jste cestovali z Venuše na tuto planetu? 

RA: Použili jsme myšlenku. 

6.6 TAZATEL: Pak jste… Bylo by možné vzít jednoho z lidí té doby z naší 
planety a umístit jej na Venuši? Přežil by? Byly podmínky mnohem 
[nesrozumitelné]? 

RA: Podmínky ve třetí úrovni nejsou obyvatelné pro životní formy vašich 
lidí. Pátá a šestá úroveň té planetární sféry jsou velmi prospěšné pro 
růst/učení/výuku. 

6.7 TAZATEL: Jak jste byli schopni provést přechod z Venuše a 
předpokládám, že šestá úroveň, která... bylo by to neviditelné, kdybyste 
sem přišli? Museli jste změnit vaši úroveň, abyste chodili po Zemi? 

RA: Vzpomeňte si na cvičení s větrem. Rozpad do prázdnoty je rozpadem 
do jednotnosti, protože není žádná prázdnota. Z šesté dimenze jsme 
schopní manipulace, myšlenkou, inteligentního nekonečna nacházejícího 
se v každé částici světla nebo zkresleného světla, takže jsme byli schopní 
se obléknout do repliky našeho komplexu mysli/těla/ducha šesté úrovně 
viditelné ve třetí úrovni. Bylo nám to dovoleno Radou, která stráží tuto 
planetu. 

6.8 TAZATEL: Kde se tato Rada nachází? 

RA: Tato Rada se nachází v oktávě, nebo v osmé dimenzi planety Saturn, 
jenž je v oblasti, kterou chápete ve troj-rozměrných podmínkách jako 
prstence. 

6.9 TAZATEL: Jsou takoví lidé, jací se nacházejí na Zemi, na některé z jiných 
planet v této sluneční soustavě? 

RA: Požadujete informaci ze současného prostor/času nebo z kontinua 
prostor/času? 

6.10 TAZATEL: Obojí. 
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RA: V jednom času/prostoru, v tom, kde je vaše minulost, byla populace 
bytostí z třetí úrovně na planetě, která přebývala uvnitř vaší sluneční 
soustavy. Tato planeta je nazývána rozličnými jmény. Vašimi lidmi je 
nejčastěji používaný vibrační zvukový komplex Maldek. Tyto bytosti 
byly donuceny tím, že zničily svou planetární sféru, nalézt pro sebe místo 
na této planetě třetí úrovně, která byla jedinou ve vašem slunečním 
systému v době jejich času/prostoru obyvatelnou a schopnou nabídnout 
lekce nutné ke snížení zkreslení jejich mysli/těla/ducha s ohledem na 
Zákon jednoty. 

6.11 TAZATEL: Jak sem přišli? 

RA: Přišli sem přes proces sklizně a byli inkarnovaní procesem inkarnace 
z vašich vyšších sfér uvnitř této úrovně. 

6.12 TAZATEL: Před jakou dobou se toto událo v našich letech? 

RA: Mám potíže komunikovat s tímto nástrojem. Musíme prohloubit její 
stav. 

Toto se stalo přibližně před pěti sty tisíci [500 000] vašimi lety. 

6.13 TAZATEL: Děkuji. Je tedy celá populace Země, lidská populace na Zemi, 
jsou všichni původně z Maldeku? 

RA: Já jsem Ra. Toto je nová řada otázek a zaslouží si své vlastní místo. 
Ti, kteří byli sklizeni ze sféry známé před jejím rozpadem pod jinými 
názvy, ale vašimi lidmi jako Maldek, se z větší části inkarnovali dovnitř 
vaší Země spíše než na její povrch. Populace vaší planety obsahuje 
mnoho různých skupin sklizených z jiných sfér druhé a opakované třetí 
úrovně. Nejste všichni jedné rasy nebo jednoho původu. Zkušenost, 
kterou sdílíte, je unikátní v tomto časovém/prostorovém kontinuu. 

6.14 TAZATEL: Myslím si, že by bylo vhodné objasnit, jak Zákon jednoty 
funguje v rámci tohoto přemístění bytostí na naši planetu a v rámci 
sklizně. 

RA: Já jsem Ra. Zákon jednoty jednoduše uvádí, že všechny věci jsou 
jedno, že všechny bytosti jsou jedno. Existují určitá chování a 
myšlenkové formy v souladu s pochopením a praktikováním tohoto 
zákona. Ti, kteří ukončují cyklus zkušeností a kteří demonstrují úrovně 
zkreslení tohoto chápání myšlenek a činů, budou odděleni svou vlastní 
volbou do vibračního zkreslení, které nejvíce vyhovuje jejich komplexům 
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mysli/těla/ducha. Tento proces je chráněn a hlídán těmi pečujícími 
bytostmi blízkými k Zákonu jednoty z hlediska jejich zkreslení, které 
přesto volí aktivní službu. 

Proto je tato iluze tvořena světlem, nebo přesněji, ale hůře 
pochopitelněji, světlem/láskou. Toto je v rozličných stupních intenzit. 
Komplex ducha každé sklizené entity se pohybuje podél linie světla, 
dokud záře světla není příliš silná a v tom momentě se entita zastaví. 
Tato entita mohla sotva dosáhnout na třetí úroveň nebo mohla být 
velice, velice blízko k ukončení vibrace komplexu světla/lásky třetí 
úrovně. Nicméně ti, kteří spadají do této oktávy zesilujícího světla/lásky, 
pak prožívají velký cyklus, během kterého je mnoho příležitostí k 
objevení zkreslení, jež jsou vlastní pro každou entitu, a tudíž zmenšující 
tato zkreslení. 

6.15 TAZATEL: Jaká je délka, v našich letech, jednoho takové cyklu v současné 
době? 

RA: Jeden velký cyklus je přibližně dvacet pět tisíc [25 000] vašich let. 
Existují tři cykly této podstaty, během nichž ti, kdo pokročili, mohou 
být sklizeni na konci tří velkých cyklů. To je přibližně mezi sedmdesáti 
pěti a sedmdesáti šesti tisíci [75 - 76 000] vašimi lety. Všichni jsou 
sklizeni bez ohledu na jejich pokrok, protože v této době se jejich vlastní 
planeta posunula skrze užitečnou část této úrovně a přestává být 
užitečnou pro nižší pod-úrovně vibrací na této úrovni. 

6.16 TAZATEL: Jaké je postavení této planety ve vztahu k postupu cyklů v této 
době? 

RA: Já jsem Ra. Tato sféra je v této době ve vibracích čtvrté dimenze. Její 
materiál je docela zmatený kvůli paměťovému komplexu společnosti, 
která je součástí jejího vědomí. To neumožňuje jednoduchý přechod k 
vibracím, které ji čekají. Proto to bude doprovázeno určitým 
nepohodlím. 

6.17 TAZATEL: Nastane toto nepohodlí během několika let? 

RA: Já jsem Ra. Toto nepohodlí, nebo neharmonický komplex vibrací, 
započal před několika vašimi lety. Bude pokračovat po dobu přibližně 
třiceti vašich let. 

6.18 TAZATEL: Předpokládám, že po tomto období třiceti let budeme 
planetou čtvrté úrovně. Je to pravda? 
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RA: Já jsem Ra. Je tomu tak. 

6.19 TAZATEL: [Je] možné odhadnout, jaké procento současné populace bude 
obývat planetu čtvrté úrovně? 

RA: Sklizeň ještě neproběhla, tudíž odhad pozbývá smyslu. 

6.20 TAZATEL: Má tento fakt, že se nyní nacházíme v období přechodu, 
cokoliv společného s důvodem, že poskytujete vaše informace populaci? 

RA: Já jsem Ra. Pobývali jsme mezi vašimi lidmi. Pamatujeme si. 
Pamatujeme si zármutek. Viděli jsme mnohé. Hledali jsme nástroj se 
správnými parametry zkreslení komplexu mysli/těla/ducha a také 
podporující a rozumějící skupinu komplexů mysli/těla/ducha, která by 
akceptovala tyto informace s minimálním zkreslením a s maximální 
touhou sloužit. Odpověď je, ve zkratce, ano. Nicméně jsme si přáli, 
abyste věděli, že v naší paměti vám děkujeme. 

6.21 TAZATEL: Plavidla ve tvaru disku, které nazýváme UFO, bylo… bylo 
řečeno, že některá přiletěla… možná z planety Venuše. Bylo některé z 
nich vaším plavidlem? 

RA: Já jsem Ra. My používáme krystaly k mnoha účelům. Plavidla, o 
kterých mluvíte, nebyla námi použitá ve vašem současném komplexu 
prostoru/času. Nicméně jsme použili krystaly a plavidla zvonovitého 
tvaru v minulosti vaší iluze. 

6.22 TAZATEL: Před kolika lety v minulosti jste použili plavidla ve tvaru zvonu 
pro příchod sem? 

RA: Já jsem Ra. Navštívili jsme vaše lidi před 18 000 lety a nepřistáli 
jsme; znovu pak před 11 000 lety. 

6.23 TAZATEL: Fotografie plavidel ve tvaru zvonu a hlášení o kontaktu z 
Venuše existují z doby méně než před třiceti lety. Máte nějaké znalosti 
těchto hlášení? 

RA: Já jsem Ra. Máme znalosti o Jednotě s těmito průniky do vašeho 
současného času/prostoru. My již nejsme z Venuše. Nicméně zde existují 
myšlenkové formy, které byly vytvořené mezi vašimi lidmi v době našeho 
pobytu mezi vámi. Paměť a myšlenkové formy tam vytvořené jsou 
součástí vašeho společensko-paměťového komplexu. Toto hromadné 
vědomí, jak byste ho mohli nazvat, opětovně vytváří zkušenost pro ty, 
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kdo takovou zkušenost vyžadují. Současná populace Venuše již není šesté 
úrovně. 

6.24 TAZATEL: Pochází nějaká plavidla UFO, která jsou hlášená v současné 
době, z jiných planet, nebo máte takové znalosti? 

RA: Já jsem jedním z členů Konfederace planet ve službě nekonečnému 
Stvořiteli. V této konfederaci je přibližně padesát tři civilizací 
zahrnujících přibližně pět set planetárních komplexů vědomí. Tato 
Konfederace obsahuje ty z vaší vlastní planety, kteří dosáhli úrovně za 
hranicí třetí. Zahrnuje i planetární entity uvnitř vaší sluneční soustavy a 
obsahuje entity z ostatních galaxií. Je to skutečná Konfederace, v níž 
členové nejsou stejní, ale jsou spojení ve službě v souladu Zákona 
jednoty. 

6.25 TAZATEL: Přiletěli sem v současné době někteří z nich ve vesmírných 
plavidlech? V minulosti, řekněme, třiceti let? 

RA: Já jsem Ra. Musíme konstatovat, že tato informace není důležitá. 
Pokud to chápete, myslíme že tato informace může být přijatelně 
nabídnuta. My chceme vyjádřit Zákon jednoty. Nicméně promluvíme 
na toto téma. 

Každá planetární entita, která si přeje se objevit ve vašem 
prostorovém/časovém zkreslení třetí dimenze, si vyžádá svolení na 
proniknutí karantény, jak byste ji mohli nazvat, a zjevení se vašim lidem. 
Důvod a účel tohoto zjevení se je pochopen a buď přijat, nebo zamítnut. 
Až patnáct entit z Konfederace bylo na vaší obloze v jednom období, 
ostatní vám jsou přístupní skrze myšlenku. 

V současnosti existuje sedm entit, které operují s plavidly ve vaší úrovni. 
Jejich cíle jsou velmi jednoduché: dovolit entitám vaší planety uvědomit 
si nekonečno, což je nejlépe vyjádřeno neinformovaným jako něco 
záhadného nebo neznámého. 

6.26 TAZATEL: Jsem si plně vědom toho, že se primárně zajímáte o rozšíření 
Zákona jednoty. Nicméně je mým úsudkem, který může být chybný, že 
aby se tento materiál rozšířil, bude nezbytné zahrnout otázky, jako je ta, 
kterou jsem právě položil, a to za účelem vytvoření co možná největšího 
rozšíření tohoto materiálu. Pokud toto není předmětné, mohu limitovat 
své otázky pouze na použití Zákona jednoty. Rozumím ale, že v současné 
době je cílem rozšířit tento materiál co nejvíce. Je to správně? 
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RA: Já jsem Ra. Toto chápání je pouze mírně zkreslené ve vašem 
pochopení/učení. Přejeme si, abyste pokračovali tak, jak to považujete za 
správné. To je vaše místo. My tím, že dáváme tyto informace, chápeme 
naše zkreslení porozumění našeho účelu, který je nejenom nabídnutím 
informací, ale také jejich vyvážením v souladu s naším zkresleným 
chápáním jejich relativní důležitosti. Proto se občas setkáte s našimi 
tvrzeními, která budou naznačovat, že nějaká otázka není důležitá. Toto 
je díky našemu vnímání, že daná otázka není důležitá. Nicméně, pokud 
otázka neobsahuje potenciál pro odpověď, která může porušit svobodnou 
vůli, svou odpověď nabídneme. 

6.27 TAZATEL: Děkuji mnohokrát. Nechceme unavit nástroj více, než je 
nutné.  Značně jsme překročili normální pracovní čas. Mohl byste mi 
sdělit stav nástroje? 

RA: Nástroj je v rovnováze díky vaší péči. Avšak strnulost jejího fyzického 
nosiče narůstá. 

6.28 TAZATEL: V tom případě bychom měli pokračovat později. 

RA: My souhlasíme. Pokud tedy nemáte krátkou otázku, odejdeme. 

6.29 TAZATEL: Jediná otázka, kterou mám, je, že musím předpokládat, 
protože Leonard tu byl v době, kdy jste poprvé učinil kontakt, že by bylo 
pro něj vhodné tu být tak jako Tom. Je to správně? 

RA: To je správně a dotváří to počet těch, kteří jsou schopní přijít a jsou 
vyhovující v této době. Znovu upozorňuji na předané instrukce pro 
přípravu komplexu zvukových vibrací, Toma. 

Já jsem Ra. Zanechávám vás v lásce a světle jednoho nekonečného 
Stvořitele. Jděte kupředu s radostí v síle a míru jednoho Stvořitele. 
Adonai.
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RELACE 7 
25. ledna 1981 

7.0 RA: Já jsem Ra. Vítám vás v lásce a světle našeho nekonečného Stvořitele. 
Nyní komunikuji.  

7.1 TAZATEL: Zmínil jste, že jste členy Konfederace planet. Jaké cesty služeb 
nebo typy služeb jsou členům konfederace dostupné? Mohl byste popsat 
některé z nich? 

RA: Já jsem Ra. Předpokládám, že máte na mysli službu, kterou my z 
Konfederace můžeme nabídnout, spíše než službu, která je dostupná pro 
nás. 

Služba dostupná těm, kteří nás volají, je rovna čtverci (druhé mocnině) 
zkreslení/potřeby tohoto volání dělené nebo integrované základním 
Zákonem jednoty v jeho zkreslení naznačujícím svobodnou vůli těch, 
kteří si nejsou vědomi jednoty stvoření. 

7.2 TAZATEL: Z toho tedy předpokládám, že obtížnost, kterou máte s 
kontaktováním této planety v současné době, spočívá ve zdejší směsi lidí, 
z nichž někteří si jsou vědomi jednoty a někteří ne, a z tohoto důvodu 
nemůžete přijít otevřeně nebo dát jakýkoliv důkaz vašeho kontaktu. Je to 
správně? 

RA: Já jsem Ra. Jak jsme právě skrze tento nástroj zopakovali, musíme 
začlenit všechny části vašeho společenského paměťového komplexu v její 
klamné rozpadlé formě. Produkt tohoto může být viděn jako omezení 
naší schopnosti sloužit. Máme štěstí, že Zákon služby umocňuje touhy 
těch, kteří volají. Jinak bychom neměli žádnou možnost bytí v tomto 
času/prostoru v současném kontinuu iluze. Ve zkratce, říkáte to v 
podstatě správně. Myšlenka nebýt schopen není částí našeho komplexu 
základní myšlenkové formy směrem k vašim lidem, ale spíše maximální 
uvážení toho, co možné je. 

7.3 TAZATEL: Výrazem umocnění na druhou myslíte to, že pokud deset lidí 
volá, počítáte to, když to srovnáte s planetárním poměrem lidí, jako 100 
lidí, deset na druhou, což je 100? Je to správně? 
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RA: Já jsem Ra. To je nesprávně. Umocnění je sekvenční – jedna, dvě, 
tři, čtyři, každé umocněné dalším číslem. 

7.4 TAZATEL: [Neslyšitelné] použiji příklad. Pokud by deset, pouze deset 
entit potřebovalo vaše služby, jak byste vypočítal jejich volání s užitím 
umocňovacího pravidla? 

RA: Umocnili bychom číslo jedna desetkrát v sekvenci, zvyšujíce číslo do 
desáté mocniny. 

7.5 TAZATEL: Jaký by byl výsledek tohoto výpočtu? 

RA: [pauza 24 sekund] Výsledek je těžké přenést. Je to jeden tisíc dvanáct 
[1 012], přibližně. Entity, které volají, nejsou někdy zcela jednotné ve 
svém volání, proto je umocňování o něco menší. Tedy je zde statistická 
ztráta během doby volání. Nicméně snad můžete chápat skrze tuto 
statisticky korigovanou informaci mechanismus umocňování. 

7.6 TAZATEL: Kolik zhruba entit v současné době volá z planety Země po 
vaší službě? 

RA: Já jsem osobně volán přibližně třemi sty padesáti dvěma tisíci [352 
000]. Konfederace ve svém celém spektru komplexů entit je volána šesti 
sty třiceti dvěma miliony [632 000 000] vašich komplexů 
mysli/těla/ducha. Tato čísla byla zjednodušena. 

7.7 TAZATEL: Můžete mi říct, jaký je výsledek použití Zákona umocnění na 
tato čísla? 

RA: Číslo je v konečném smyslu přibližně bezvýznamné, protože je zde 
mnoho, mnoho číslic. Představuje to však veliké volání, které my z 
celého stvoření pociťujeme a slyšíme, jako by naše vlastní entity byly 
zkresleny směrem k velkému a zdrcujícímu smutku. Toto si žádá naši 
službu. 

7.8 TAZATEL: V jakém okamžiku by bylo toto volání pro vás dostačující, 
abyste otevřeně přišli mezi lidi na Zemi? Kolik entit na Zemi by muselo 
volat Konfederaci? 

RA: Já jsem Ra. Nevypočítáváme pravděpodobnost příchodu mezi vaše 
lidi počtem volání, ale souhlasem celého společensko-paměťového 
komplexu, který se stal vědom nekonečného vědomí všech věcí. Toto 
bylo možné mezi vašimi lidmi pouze v izolovaných případech. 
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V případě, kde společenský paměťový komplex, který je služebníkem 
Stvořitele, vidí tuto situaci a má ideu pro odpovídající pomoc, kterou lze 
udělat pouze mezi vašimi lidmi, pak společenský paměťový komplex, 
který o projekt žádá, jej předloží Radě Saturnu. Pokud je projekt 
schválen, pak je karanténa zdvižena. 

7.9 TAZATEL: Mám tu otázku, myslím o té Radě, od Jima. Kdo jsou její 
členové a jak Rada funguje? 

RA: Já jsem Ra. Členové Rady jsou zástupci z Konfederace a z těch 
vibračních úrovní vašich vnitřních rovin nesoucích zodpovědnost za vaši 
třetí úroveň. Jména nejsou důležitá, protože žádná jména nejsou. Vaše 
komplexy mysli/těla/ducha žádají jména, a tak jsou v mnoha případech 
použity vibrační zvukové komplexy, které rezonují s vibračními 
zkresleními každé entity. Nicméně koncept jmen není součástí Rady. 
Pokud jsou jména vyžadována, pokusíme se o ně. Nicméně ne všichni si 
jména vybrali. 

Počet, ve kterém Rada zasedá ve stálých sezeních, ačkoli se členové z 
důvodu rovnováhy střídají, což se děje, jak byste nazvali nepravidelně, je 
devět. Toto je Zasedací Rada. Pro zálohu Rady je zde dvacet čtyři entit, 
které nabízejí své služby, jak je žádáno. Tyto entity věrně hlídají a jsou 
nazývány Strážci. 

Rada funguje pomocí, jak byste řekli, telepatického kontaktu s 
jednotností nebo jednotou devítky, zkresleními prolínajícími se ve 
vzájemné harmonii tak, že Zákon jednoty s lehkostí převládá. Když se 
objeví potřeba myšlenky, Rada si ponechá komplex zkreslení této 
potřeby, vyváží ji, jak bylo popsáno, a poté doporučí, co považuje za 
odpovídající akci. Toto zahrnuje: za prvé, povinnost přijímat společenské 
paměťové komplexy do Konfederace; za druhé, nabízet pomoc těm, kteří 
si nejsou jisti, jak pomoci společenskému paměťovému komplexu 
žádajícímu o pomoc způsobem v souladu jak s voláním, se Zákonem, tak 
s počtem těch volajících (to znamená, někdy překonání odporu volání); 
za třetí, jsou rozhodnuty vnitřní otázky Rady. 

Toto jsou prominentní povinnosti Rady. Jsou schopni v případě jakékoli 
pochybnosti kontaktovat dvacet-čtyřku, kteří poté Radě nabídnou 
souhlas/uvážení/myšlenku. Rada může poté znovu zvážit jakoukoli 
otázku. 
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7.10 TAZATEL: Je Rada devíti tatáž, která byla zmíněna v této knize? [Tazatel 
ukazuje na Uri.] 

RA: Já jsem Ra. Rada devíti byla zachována v částečně nezkreslené formě 
dvěma hlavními zdroji, tím, který je známý ve vašem pojmenování jako 
Mark, a tím, který je známý ve vašem pojmenování jako Henry. V 
jednom případě se kanál stal písařem. Ve druhém kanál písařem nebyl. 
Nicméně bez pomoci písaře by se energie nedostala ke kanálu. 

7.11 TAZATEL: Jsou jména, o kterých jste mluvil, Mark Probert a Henry 
Puharich? 

RA: Já jsem Ra. Toto je správně. 

7.12 TAZATEL: Zajímá mě aplikování Zákona jednoty týkající se svobodné 
vůle a toho, co bych nazval reklamou vytvářenou kontaktem UFO s 
planetou. Tedy, že Rada dovolila mnohokrát zvednout karanténu v 
posledních třiceti letech. To mi připadá jako forma reklamy toho, co 
nyní právě děláme, takže více lidí bude probuzeno. Říkám to správně? 

RA: Já jsem Ra. Bude to stát určité množství rozplétání konceptualizace 
formulace vašeho mentálního komplexu, aby bylo možné přeformulovat 
dotaz do patřičné odpovědi. Prosíme o strpení. 

Rada Saturnu nepovolila porušit karanténu v časovém/prostorovém 
kontinuu, které jste zmínil. Je určité množství přistání, která probíhají. 
Některá přistání jsou vašich lidí. Některá jsou entit vám známých jako 
skupina z Orionu. 

Za druhé, je dáno povolení, ne aby se porušovala karanténa žitím mezi 
vámi, ale objevením se v myšlenkové formě pro ty, kdo mají oči k vidění. 

Za třetí, máte pravdu v předpokladu, že povolení bylo uděleno v 
času/prostoru, ve kterém bylo vyvinuto a použito vaše první nukleární 
zařízení, pro členy Konfederace, aby pomohli vašim lidem takovým 
způsobem, aby se objevila záhada. To je to, co myslíte reklamou a co je 
správně. Záhada a neznámá kvalita výskytů, které máme dovoleno 
nabídnout, mají záměr naděje, aby si vaši lidé uvědomili nekonečné 
možnosti. Až vaši lidé pochopí nekonečnost, pak a jedině pak může být 
brána k Zákonu jednoty otevřena. 

7.13 TAZATEL: Zmínil jste jak naše lidi, tak ty z Orionu, kteří sem přicházejí. 
Můžete to rozvést? 
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RA: Já jsem Ra. Vaše myšlenkové komplexy neodpovídaly vašim 
vibračním zvukovým komplexům. Nejsme schopni odpovědět. Prosím 
přeformulujte otázku. 

7.14 TAZATEL: Zeptám se pouze na Orion. Zmínil jste Orion jako zdroj 
některých kontaktů UFO. Můžete mi říci něco o tomto kontaktu, jeho 
účelu? 

RA: Já jsem Ra. Zvažte, pokud si přejete, jednoduchý příklad záměrů, 
které jsou špatné/dobré. Tento příklad je Adolf. Toto je váš vibrační 
zvukový komplex. Záměrem je podle všeho sjednotit vybíráním 
komplexu zkreslení nazývaným elita ze společenského paměťového 
komplexu a poté zotročit různými vlivy ty, kteří jsou viděni jako 
zkreslení ne-elity. Pak je zde koncept převzetí společenského paměťového 
komplexu takto odpleveleného a jeho přidání do zkresleného myšlení 
takzvané skupiny Orionu, jako impéria. Oni čelí problému uvolňování 
velkého množství náhodné energie konceptem oddělování. Toto je činí 
zranitelnými, protože zkreslení mezi jejími vlastními členy nejsou 
harmonizována. 

7.15 TAZATEL: Jaká je úroveň skupiny Orionu? 

RA: Já jsem Ra. Jako v případě Konfederace se úrovně hromadného 
vědomí, ze kterého se skládá tato skupina, různí. Je zde velmi málo ze 
třetí úrovně, větší skupina ze čtvrté úrovně, podobně velké množství z 
páté úrovně a velmi málo entit z šesté úrovně, které tvoří tuto organizaci. 
Jejich počet je asi jedna desetina našeho v jakémkoliv bodě 
prostorového/časového kontinua, protože problém duchovní entropie 
jim způsobuje neustálý rozpad jejich společenských paměťových 
komplexů. Jejich moc je stejná jako naše. Zákon jednoty si nevybírá 
světlo nebo temnotu, ale je dostupný pro službu ostatním i pro službu 
sobě samému. Nicméně služba ostatním má za následek službu sobě 
samému, tedy zachovává a dále harmonizuje zkreslení těch entit, které 
hledají inteligentní nekonečno skrze tyto disciplíny. 

Ti, kteří hledají inteligentní nekonečno skrze službu sobě samému, 
vytvářejí stejné množství energie, ale, jak jsme už řekli, mají stálé potíže 
kvůli systému oddělení se, který je implicitní v manifestacích služeb sobě 
samému, jež zahrnují moc nad ostatními. Toto oslabuje a eventuálně 
rozkládá energii shromážděnou těmi komplexy mysli/těla/ducha, které 
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volají skupinu Orionu, a těmi komplexy společenské paměti, které tvoří 
skupinu Orionu. 

Mělo by být poznamenáno, opatrně zváženo a akceptováno, že Zákon 
jednoty je dostupný jakémukoli komplexu společenské paměti, který se 
rozhodl společně usilovat o jakékoli hledání nebo účel, ať už se jedná o 
službu ostatním nebo službu sobě samému. Principy, které jsou 
prvotními zkresleními Zákona jednoty, jsou pak dány do chodu a iluze 
prostoru/času je použita jako médium pro rozvoj výsledků svobodně 
uskutečněných voleb. Tedy všechny entity se učí, nehledě na to, co 
hledají. Všechny se učí totéž, některé rychleji, některé pomaleji. 

7.16 TAZATEL: Při použití příkladu skupiny páté úrovně nebo komplexu 
společenské paměti skupiny Orion, jaká byla jejich předchozí úroveň 
předtím, než se staly pátou úrovní? 

RA: Já jsem Ra. Pokrok skrze úrovně je sekvenční. Komplex společenské 
paměti páté úrovně by se skládal z komplexů mysli/těla/ducha sklizených 
ze čtvrté úrovně. Pak konglomerát nebo hromadné komplexy 
mysli/těla/ducha pracují na splynutí a výsledky jsou různé kvůli 
nekonečně rozličným možnostem kombinace zkreslení. 

7.17 TAZATEL: Snažím se pochopit, jak by se skupina, jako je ta z Orionu, 
mohla vyvíjet. Byl jsem toho názoru, že bližší pochopení Zákona jednoty 
vytvořilo podmínky přijatelnosti pohybu řekněme z naší třetí úrovně do 
čtvrté v našem nynějším přechodu, a snažím se pochopit, jak by bylo 
možné, kdybyste byl ve skupině Orionu a orientován směrem na službu 
sobě samému, jak byste postupoval řekněme ze třetí úrovně do čtvrté. 
Jaké učení by pro to bylo nezbytné? 

RA: Já jsem Ra. Toto je poslední otázka této délky pro tento nástroj v 
současné době. 

Vzpomeňte si, že jsme popsali určité podrobnosti, jak ti neorientující se 
ještě směrem k hledání služby ostatním však nalezli a mohou používat 
bránu do inteligentního nekonečna. To je pravda ve všech úrovních v 
naší oktávě. Nemůžeme mluvit za ty nad námi, jak byste řekli, v dalším 
kvantu nebo oktávě bytí. Toto je nicméně pravda této oktávy úrovní. 
Bytosti jsou sklizeny, protože vidí a využívají světlo/lásku patřičné 
úrovně. Ti, kteří našli toto světlo/lásku, lásku/světlo bez výhody touhy po 
službě, mají nicméně ze Zákona svobodné vůle právo použití tohoto 
světla/lásky k jakémukoli účelu. Také může být doplněno, že jsou 
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systémy studia, které umožňují hledačům odloučení dosáhnout těchto 
bran. 

Toto studium je stejně obtížné jako to, které jsme vám popsali, ale 
existují takoví, co s vytrvalostí následují studium tak, jako vy následujete 
obtížnou cestu hledání vědění za účelem sloužit. Zkreslení vychází z 
faktu, že ti, kdo hledají službu sobě samému, jsou vnímáni Zákonem 
jednoty zcela stejně jako ti, kteří hledají službu ostatním, poněvadž 
nejsou [snad] všichni jednota? Sloužit sobě samému a sloužit ostatním je 
duální metodou nazývání té samé věci, pokud dokážete pochopit 
podstatu Zákona jednoty. 

Nyní bychom odpověděli na některé krátké otázky, které můžete mít. 

7.18 TAZATEL: Je něco, co bychom mohli učinit, aby měl nástroj více pohodlí? 

RA: Já jsem Ra. Jsou malé úpravy, které můžete udělat. Nicméně jsme 
nyní schopní používat tento nástroj s minimálním zkreslením a bez 
výrazného vyčerpání nástroje. 

Přejete si ptát se dále? 

7.19 TAZATEL: Nepřejeme si nástroj příliš unavit. Děkuji vám mnohokrát. To 
bylo velmi nápomocné. Budeme pokračovat v příští relaci tímto bodem. 
Věřím, že začínám postupu rozumět. Děkuji mnohokrát. 

RA: Já jsem Ra. Zanechávám vás v lásce a světle jednoho nekonečného 
Stvořitele. Jděte tedy kupředu, s radostí v síle a míru jednoho Stvořitele. 
Adonai.
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RELACE 8 
26. ledna 1981 

8.0 RA: Já jsem Ra. Vítám vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní 
komunikuji. 

8.1 TAZATEL: Mám otázku k tomu, co nazývám upoutávka Konfederace. Má 
to co do činění se svobodnou vůlí. Jak tomu rozumím, Radou byly 
dovoleny určité kontakty, ale je to limitované kvůli svobodné vůli těch, 
kteří nejsou orientovaní způsobem, že by možná kontakt chtěli. Tento 
materiál, který právě vytváříme, bude publikován. Jeho šíření bude 
závislé na potřebách relativně malého počtu lidí na planetě. Mnoho lidí 
na planetě tento materiál nyní chce, ale i když jej vydáme, nebudou si 
vědomi toho, že je dostupný. Je zde nějaká možnost vytvoření nějakého 
efektu, který bych nazval reklamou, nebo je to proti principům svobodné 
vůle? 

RA: Já jsem Ra. Zvažte, chcete-li, cestu, kterou si váš životně-zkušenostní 
komplex zvolil. Zvažte náhody a podivné okolnosti, kde jedna věc 
následovala další. Zvažte to dobře. 

Každá entita dostane příležitosti, které potřebuje. Tento informační 
zdroj-existence nemá užití v životně-zkušenostním komplexu každého z 
těch mezi vašimi lidmi, kteří hledají. Proto je reklama obecná a není 
navržená k vyhledání nějakého určitého materiálu, ale pouze k naznačení 
skutečné podstaty iluze. 

8.2 TAZATEL: Včera zde bylo určité množství materiálu, který přečtu a kde 
říkáte: „je určité množství přistání, která probíhají. Některá přistání jsou 
vašich lidí. Některá jsou entit vám známých jako skupina z Orionu.“ 
Moje první otázka je, co jste myslel tím, že přistání jsou vašich lidí? 

RA: Já jsem Ra. Vaši lidé dosáhli v přítomnosti tohoto času/prostoru 
technologického pokroku, pokud byste to tak nazvali, být schopni 
sestrojit a létat plavidly tvaru a typu vám známém jako neidentifikované 
létající objekty. Bohužel pro vibrační frekvenci společenského 
paměťového komplexu vašich lidí nejsou tato zařízení určena jako služba 
lidstvu, ale pro potenciální destruktivní účely. To dále zamotává vibrační 
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propojení vašeho společenského paměťového komplexu způsobující 
situaci, kde ani ti orientovaní směrem ke službě ostatním, ani ti 
orientovaní službě sobě samému nemohou získat energii/moc, která 
otevírá pro společenský paměťový komplex bránu do inteligentního 
nekonečna. Toto pak způsobuje malou sklizeň. 

8.3 TAZATEL: Jsou toto plavidla našich lidí z úrovní, jak říkáme, kteří nejsou 
v tuto dobu inkarnovaní? Kde mají základnu? 

RA: Já jsem Ra. Ti, o kterých mluvíme, jsou třetí úrovně a jsou součástí 
takzvaného vojenského komplexu z různých společenských skupin a 
struktur vašich lidí. 

Základny se liší. Jsou zde základny, jak byste je nazvali, podmořské ve 
vašich jižních vodách poblíž Baham, a také ve vašich mořích Tichého 
oceánu na různých místech v blízkosti chilských mořských hranic. 
Existují základny na vašem Měsíci, jak tento satelit nazýváte, jež jsou v 
současné době přepracovávány. Jsou základny, které se pohybují na vaší 
pevnině. Jsou základny, pokud byste je tak nazvali, na vaší obloze. Toto 
jsou základny vašich lidí, jsou velmi početné a, jak jsme řekli, potenciálně 
destruktivní. 

8.4 TAZATEL: Odkud lidé, kteří obsluhují tato plavidla, pocházejí? Jsou 
spojení s nějakým národem na Zemi? Odkud pocházejí? 

RA: Tito lidé pocházejí ze stejného místa jako vy nebo já. Pocházejí od 
Stvořitele. 

Jelikož jste zamýšlel otázku v jejím povrchním aspektu, tito lidé jsou ti z 
vašich vlád a vlád ostatních, kteří jsou zodpovědní za, jak byste řekli, 
národní bezpečnost. 

8.5 TAZATEL: Mám tomu pak rozumět tak, že Spojené státy mají tato 
plavidla v podmořských základnách? 

RA: Já jsem Ra. Říkáte to správně. 

8.6 TAZATEL: Jak se Spojené státy naučily technologii k postavení těchto 
pozemních [neslyšitelné]? 

RA: Já jsem Ra. Byl zde komplex mysli/těla/ducha známý vašim lidem 
vibračním zvukovým komplexem Nikola. Tato entita opustila iluzi a 
dokumenty obsahující nezbytná porozumění byly vzaty komplexy 
mysli/těla/ducha sloužícími vaší bezpečnosti národního divizního 
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komplexu. Takže vaši lidé se stali zasvěcenými do základní technologie. 
V případě těch komplexů mysli/těla/ducha, které nazýváte Rusové, byla 
technologie předána jedním z Konfederace před přibližně dvaceti sedmi 
vašimi lety s úmyslem sdílet informace a přinést mír vašim lidem. Entity 
darující tuto technologii se mýlily, ale my jsme udělali mnoho věcí na 
konci tohoto cyklu v pokusu pomoci vaší sklizni, kde jsme poznali 
bláhovost určitých typů pomoci. Tento faktor přispívá k našemu 
současnému opatrnému přístupu, i když potřeba je mnohonásobně větší 
a volání vašich lidí je stále větší. 

8.7 TAZATEL: Jsem zmatený těmi plavidly, pro která máme podmořské 
základny. Jsou [neslyšitelné]. Je tato technologie dostatečná k zastínění 
všech ostatních druhů zbraní? Máme pouze schopnost létat v těchto 
plavidlech, nebo jsou jiné zbraně jako jsou… Byly nám poskytnuty 
[neslyšitelné] nebo to jsou jen plavidla pro transport? Jaký je základní 
mechanismus jejich [neslyšitelné]? Je opravdu těžké tomu uvěřit. 

RA: Já jsem Ra. V některých případech je možná nesprávné použít 
pojmenování plavidla. Bylo by vhodnější je považovat za výzbroj. Použitá 
energie je ta z pole elektromagnetické energie, která polarizuje zemskou 
sféru. Zbraně jsou dvojího základního druhu: ty, které jsou nazývány 
vašimi lidmi jako psychotronické, a ty, které jsou nazývané vašimi lidmi 
jako částicový paprsek. Množství destrukce, která je obsažená v této 
technologii, je značné a zbraně byly použity v mnoha případech ke 
změně počasí a k posílení vibračních změn, které v současné době 
obklopují vaši planetu. 

8.8 TAZATEL: Jak byli schopní toto udržet v tajnosti? Proč nejsou tato 
plavidla užívaná k transportu? 

RA: Vlády každé iluze vašeho společenského rozdělení si přejí zdržet se 
publicity, aby mohlo být zachováno překvapení v případě nepřátelské 
akce od, jak je vaši lidé nazývají, nepřátel. 

8.9 TAZATEL: Kolik těchto plavidel mají Spojené státy? 

RA: Já jsem Ra. Spojené státy jich mají v tomto okamžiku pět set sedm 
tři, pět sedm tři [573]. Jsou v procesu navyšování tohoto počtu. 

8.10 TAZATEL: Jaká je maximální rychlost jednoho z těchto plavidel? 
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RA: Já jsem Ra. Maximální rychlost těchto plavidel je rovna energii Země 
na druhou. Toto pole se mění. Limit je přibližně polovina rychlosti 
světla, jak byste to nazvali. Toto je kvůli nedokonalostem v návrhu. 

8.11 TAZATEL: Nevyřešil by typ tohoto plavidla zcela, nebo nepřiblížil by se k 
řešení mnoha energetických problémů, pokud jde o dopravu? Jsme zvyklí 
přepravovat [neslyšitelné]… doprava. 

RA: Já jsem Ra. Technologie, kterou vaši lidé v tomto čase ovládají, je 
schopná vyřešit veškerá omezení, která souží váš komplex společenské 
paměti v tomto současném bodě zkušeností. Nicméně obavy některých 
vašich bytostí se zkresleními, jak byste nazvali, k mocné energii 
způsobují, že jsou tato řešení odepřena, dokud nejsou potřebná tak, že ti 
se zkreslením se mohou dále stát více zkreslenými ve směru k moci. 

8.12 TAZATEL: Ve stejnou chvíli, kdy jste se zmínil, že některá z přistání byla 
našich lidí, jste se také zmínil, že některá patřila skupině Orionu. Bavili 
jsme se trochu o skupině Orionu, ale proč zde tato skupina přistává? 

RA: Já jsem Ra. Jejich účel je dobytí, na rozdíl od těch z Konfederace, 
kteří čekají na volání. Takzvaná skupina Orionu volá sama sebe k 
dobývání. 

8.13 TAZATEL: Co přesně dělají, když přistanou? 

RA: Existují dva typy přistání. V prvním jsou entity z vašich lidí vzaty do 
jejich plavidla a naprogramovány pro budoucí použití. Existují dvě nebo 
tři úrovně programování. Za prvé úroveň, která bude objevena těmi, kdo 
provádějí výzkum. Za druhé spouštěcí program. Za třetí je to druhý a 
nejhlubší spouštěcí program krystalizující entitu, čímž způsobí, že vypadá 
jako bez života a je užitečnou jako druh majáku. To je typ přistání. 

Druhým typem je přistání pod zemskou kůru, kam je vstoupeno z vody. 
Znovu se jedná o oblasti vaší Jižní Ameriky a oblasti Karibiku a v 
blízkosti takzvaného severního pólu. Základny těchto lidí jsou podzemní. 

8.14 TAZATEL: Co má skupina Orionu za... jaký je jejich cíl s ohledem k 
dobývání skupinou Orionu? 

RA: Já jsem Ra. Jak jsme již řekli předtím, jejich cílem je nalézt určité 
komplexy mysli/těla/ducha, které vibrují v rezonanci s jejich vlastními 
vibračními komplexy a poté zotročit ne-elitu, jak můžete nazvat ty, kteří 
v souladu s vibrací Orionu nejsou. 
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8.15 TAZATEL: Bylo přistání v Pascagoula v roce 1973, kdy Charlie Hickson 
byl vzat [na palubu], tímto typem přistání? 

RA: Já jsem Ra. Přistání, o kterém mluvíte, bylo to, co byste nazvali 
anomálií. Nebylo to ani ovlivnění Orionu, ani našich lidí v myšlenkové 
podobě, ale spíše planetární entita vaší vlastní vibrace, která prošla skrze 
karanténu ve vší nevinnosti a v náhodném přistání. 

8.16 TAZATEL: Co udělali Charliemu Hicksonovi, když ho vzali na palubu? 

RA: Já jsem Ra. Použili životní zkušenost jeho komplexu 
mysli/těla/ducha a koncentrovali se na existenci komplexů toho, co 
nazýváte válka. 

8.17 TAZATEL: Jak jich využili? 

RA: Já jsem Ra. Použití zkušenosti je učit se. Zvažte rasu, která sleduje 
film. Zažívá příběh a ztotožňuje se s pocity, vjemy a zkušenostmi hrdiny. 

8.18 TAZATEL: Byl Charlie Hickson původně stejného komplexu společenské 
paměti, jako ti, kdo jej naložili? 

RA: Já jsem Ra. Tato entita vibračního zvukového komplexu neměla 
žádné spojení s těmi, kteří ji použili. 

8.19 TAZATEL: Použili ti, kteří ho unesli, jeho zkušenosti s válkami k učení se 
Zákonu jednoty? 

RA: Já jsem Ra. To je správně. 

8.20 TAZATEL: Byly entity, které ho vzaly na palubu... můžete popsat… jaká 
je normální konfigurace těchto entit? Oni [neslyšitelné] spíše neobvyklé. 

RA: Já jsem Ra: Konfigurace jejich bytostí je jejich normální konfigurací. 
Neobvyklost není zajímavá. My sami, když jsme si zvolili misi mezi 
vašimi lidmi, jsme museli vaše lidi studovat, neboť kdybychom 
přicestovali v naší vlastní podobě, byli bychom vnímáni jako světlo. 

8.21 TAZATEL: Dobře, z jaké úrovně pocházely entity, které sebraly Charlieho 
Hicksona? Jaká byla jejich úroveň? 

RA: Já jsem Ra. Entity, o které projevujete takový zájem, jsou bytostmi 
třetí úrovně velmi vysokého řádu. Měli bychom vyjádřit pochopení, že 
tyto entity by nepoužily komplex mysli/těla/ducha Charlieho, kdyby 
nebylo odhodlání této entity být ke službě, předsevzatého před inkarnací. 
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8.22 TAZATEL: Jaký byl domov nebo původ entit, které Charlieho vzaly? 

RA: Já jsem Ra: Tyto entity jsou z galaxie Sírius. 

8.23 TAZATEL: Nejpřekvapivější informace, kterou jste mi dal a které, což 
musím připustit, mám potíže uvěřit, je, že Spojené státy mají 573 
plavidel, jak jste popsal. Kolik lidí v naší vládě si je vědomo, že máme 
tyto… kolik lidí celkem ze Spojených států si je toho vědomo, včetně 
těch, kteří spravují plavidla? 

RA: Já jsem Ra. Počet vašich lidí se různí, protože jsou v tomto 
konkrétním bodě času/prostoru potřeby ke komunikaci, takže se počet v 
tomto okamžiku zvyšuje. Přibližný počet je jedna pět nula nula [1 500]. 
Je to pouze přibližně, protože jak se vaše iluzorní časové/prostorové 
kontinuum posouvá ze současnosti do současnosti tohoto bodu, mnozí se 
učí. 

8.24 TAZATEL: Kde jsou ta plavidla konstruována? 

RA: Tato plavidla jsou konstruována jedno po druhém na dvou místech: 
v poušti nebo v suchých oblastech vašeho takzvaného Nového Mexika a 
v poušti nebo suchých oblastech vašeho takzvaného Mexika, [přičemž] 
obě instalace jsou pod zemí. 

8.25 TAZATEL: Říkáte, že Spojené státy skutečně mají výrobní továrnu v 
Mexiku? 

RA: Já jsem Ra. Tak jsem to řekl. Smím v tuto chvíli zopakovat, že tento 
typ informace je velmi povrchní a nemá žádnou důležitost v porovnáním 
se studiem Zákona jednoty. Nicméně bedlivě sledujeme tento vývoj v 
naději, že vaši lidé budou sklizeni v míru. 

8.26 TAZATEL: Jsem si plně vědom, že tato série otázek je zcela bez důležitosti, 
ale tato konkrétní informace je pro mě tak překvapující, že mě nutí 
zpochybňovat v této věci vaši věrohodnost. Až do tohoto bodu jsem 
souhlasil se vším. Toto je velmi překvapující a nepřipadá mi možné, že 
by se toto tajemství uchovalo v tajnosti dvacet sedm let a že my ovládáme 
tato plavidla. Omlouvám se za svůj postoj, ale řekl jsem si, že budu v 
tomto velmi upřímný. Je pro mě neuvěřitelné, že bychom provozovali 
továrnu v Mexiku, mimo Spojené státy, k výrobě těchto plavidel. Možná 
se mýlím. Tato plavidla jsou fyzická plavidla vyrobená našimi fyzickými 
lidmi? Mohl bych jít dovnitř jednoho a řídit jej? Je to správně? 
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RA: Já jsem Ra. To je nesprávně. Nemohl byste jej řídit. Spojené státy, 
jak nazýváte váš společenský divizní komplex, je vyrábí jako typy zbraní. 

8.27 TAZATEL: Není tam tedy žádná posádka? Žádný pilot, jak bych řekl? 

RA: Já jsem Ra. To je správně. 

8.28 TAZATEL: Jak jsou řízena? 

RA: Já jsem Ra. Jsou řízena počítačem ze vzdáleného datového zdroje. 

8.29 TAZATEL: Proč máme továrnu v Mexiku? 

RA: Já jsem Ra. Nezbytné to je jak kvůli suchosti půdy, tak kvůli téměř 
úplné absenci populace. Proto vaše takzvaná vláda a takzvaná vláda vaší 
sousedící geografické oblasti zřídily podzemní instalaci. Vládní úředníci, 
kteří souhlasili, neznali užití, ke kterému bylo jejich území vybráno, ale 
považovali to za vládní výzkumnou instalaci pro užití v tom, co byste 
nazvali bakteriologická válka. 

8.30 TAZATEL: Je toto typ plavidla, kterým byl transportován Dan Frye? 

RA: Já jsem Ra. Ten, který je známý jako Daniel, byl v myšlenkové formě 
transportován myšlenkovou formou iluze vozidla Konfederace za účelem 
předání dat tohoto komplexu mysli/těla/ducha tak, abychom mohli 
vidět, jak by takový typ kontaktu mohl pomoci vašim lidem v 
odhalování inteligentního nekonečna za iluzí limitů. 

8.31 TAZATEL: Bylo by možné pro kohokoliv z nás mít nějaký typ kontaktu s 
Konfederací přímějším způsobem? 

RA: Já jsem Ra. V pozorování zkreslení těch, kteří podstoupili tuto 
sekvenci zkušeností, jsme se rozhodli postupně ustoupit, jak bych řekl, 
od přímého kontaktu myšlenkovou formou. Zdá se, že nejmenší 
zkreslení je dostupné v komunikaci z mysli do mysli. Proto žádost být 
vzatý na palubu není to, čím se chceme zabývat. Jste nejvíce užitečný ve 
vaší současné orientaci. 

8.32 TAZATEL: Důvodem, proč jsem se tolik dotazoval na plavidla, o kterých 
jste řekl, že je Spojené státy řídí, je to, že pokud toto zahrneme do knihy, 
způsobí to mnoho problémů. Je to něco, co uvažuji zcela z knihy 
vyjmout, nebo se vás na to musím vyptat se značnými detaily. Je obtížné 
se vůbec ptát v této oblasti, ale chtěl bych o tom možná položit ještě 
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několik dalších otázek s možností to pak vynechat z knihy. Jaké jsou 
průměry těchto plavidel, která Spojené státy [neslyšitelné]? 

RA: Já jsem Ra. Navrhuji, aby toto byla poslední otázka této relace. 
Budeme hovořit v příští relaci, jak uznáte za vhodné, a žádáme, abyste 
byli řízeni pouze vlastním úsudkem. 

Přibližný průměr, vzhledem k několika modelovým změnám, je dvacet 
tři vašich stop, jak měříte. 

Můžeme se v tuto chvíli zeptat, zda máte potřebnou krátkou otázku 
předtím, než ukončíme tuto relaci? 

8.33 TAZATEL: Je zde něco, co můžeme udělat, aby byl nástroj ve větším 
pohodlí? 

RA: Já jsem Ra. Nástroj je dobře vyvážen. Je možné udělat malé korekce 
v konfiguraci páteře nástroje, aby byla přímější. Pokračujte také 
v pečlivém dohlížení na polohu a orientaci použitých symbolů. V této 
konkrétní relaci je kadidelnice mírně mimo, a proto tento nástroj zažije 
mírné nepohodlí. 

8.34 TAZATEL: Je kadidelnice mimo vzhledem k úhlu nebo vzhledem k 
podélnému posunutí? 

RA: Je to přibližně třístupňová výchylka ze správné kolmosti. 

Já jsem Ra. Zanechávám vás v lásce a světle jednoho nekonečného 
Stvořitele. Jděte kupředu, a proto s radostí v síle a míru jednoho 
Stvořitele. Adonai.
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RELACE 9 
27. ledna 1981 

9.0 RA: Já jsem Ra. Vítám vás v lásce a světle našeho nekonečného Stvořitele. 
Nyní komunikujeme. 

9.1 TAZATEL: Zcela jistě hodláme učinit Zákon jednoty hlavní částí této 
knihy. Omlouvám se, že jsem těmito tématy odbočil. Jsme v pozici, 
řekněme, chození okolo toho, jakým směrem s knížkou do začátku jít. Z 
tohoto důvodu jsem kladl několik otázek a pravděpodobně budu klást 
více otázek v předních částech těchto relací, které budou poněkud 
bezvýznamné s ohledem na užití Zákona jednoty [a to] kvůli mé vlastní 
neznalosti toho, co dělám. Nicméně předpokládám, že se [v tom] rychle 
stanu schopnějším, jak budeme pokračovat. 

Mám několik otázek, které jsou pravděpodobně bezvýznamné, ale rád 
bych je vyřídil. Trochu mě znepokojují. 

Je pro vás možné doporučit vydavatele pro tuto knížku? 

RA: Já jsem Ra. Ne. 

9.2 TAZATEL: Je pro vás možné nám říct cokoliv z našich minulých 
inkarnací, našich minulých zkušeností před touto inkarnací? 

RA: Já jsem Ra. Je to možné. Nicméně taková informace jako tato je 
pečlivě střežena vaším bytostným celkem mysli/těla/ducha tak, aby vaše 
zkušenosti v současném prostoru/času nebyly zředěné. 

Nechte nás skenovat vaše bytí pro získání neškodného materiálu. [20 
sekundová pauza.] Jsem, ve zkreslení [zvaném] přání pro vaše osvobození 
od předsudku, schopen mluvit pouze obecně. Bylo zde několik období, 
kdy tato skupina pracovala a žila společně. Vztahy se různily. Je zde 
vyvážená karma, jak ji nazýváte; každý je tak učitelem každého. Práce 
zahrnovala léčení, pochopení použití energie země a práci v pomoci 
civilizacím, které volaly právě tak, jak to vaše sféra dělá a my přicházíme. 
Toto zakončuje materiál, který považujeme za neškodný. 

9.3 TAZATEL: Léčitelská cvičení, která jste nám dali, jsou takové povahy, že je 
nejlepší se v jednu dobu soustředit jen na určité cvičení. Chtěl bych se v 
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tuto chvíli zeptat, na které cvičení bych se měl soustředit… možná malá 
změna ve cvičeních… měl bych se soustředit na [neslyšitelné], řekněme 
dnes v noci? 

RA: Já jsem Ra. Znovu [říkám], že řídit váš úsudek je pronikání do 
vašeho zkreslení kontinua prostoru/času nazývaného budoucnost. Mluvit 
o minulosti nebo současnosti v rámci omezení našeho zkreslení/úsudku 
je akceptovatelné. Vést místo vyučování/učení je neakceptovatelné pro 
naše zkreslení ve smyslu vyučování/učení se. Místo toho můžeme 
navrhnout proces, kde si každý vybere první z daných cvičení v pořadí, v 
němž jsme je uvedli, které ve svém úsudku cítíte, že není plně pochopeno 
vaším komplexem mysli/těla/ducha. 

Toto je správná volba, začít od základů, ujistit se, že základy stavby jsou 
pevné. Posoudili jsme pro vás intenzitu této snahy, pokud jde o 
energetický výdej. Vezměte toto na mysl a buďte trpěliví, neboť jsme 
nepředali krátký nebo snadný program učení/vyučování [o] vědomí. 

9.4 TAZATEL: Proces evoluce planetární populace chápu tak, že populace má 
na postup určitou dobu. Ta je rozdělena do tří cyklů po 25 000 letech. 
Na konci [období] 75 000 let planeta sama postoupí. Co způsobuje, že 
tato situace nastává… přesnost let, 25 000 let atd.? Začněme tím, co to 
nastavilo.  

RA: Já jsem Ra. Představte si, chcete-li, určitou energii, která, zvnějšku 
tekoucí a zevnitř tuhnoucí, utvořila malou oblast stvoření řízenou vaší 
Radou Saturnu. Pokračujte v pozorování rytmu tohoto procesu. Žijící 
tok tvoří rytmus, který je tak nevyhnutelný jako jedny z vašich hodin. 
Každá z vašich planetárních entit začala první cyklus, když energetický 
bod byl v tomto prostředí schopný podporovat tyto zkušenosti mysli/těla 
[těchto entit]. Takže každá z vašich planetárních entit je na odlišném 
cyklickém plánu, jak byste jej mohli nazvat. Načasování těchto cyklů je 
měření rovné části inteligentní energie. 

Tato inteligentní energie nabízí typ hodin. Cykly se pohybují tak přesně, 
jako hodiny odbíjejí vaši hodinu. Proto se brána z inteligentní energie do 
inteligentního nekonečna otvírá bez ohledu na okolnost odbíjení hodiny. 

9.5 TAZATEL: Původní, první entity na této planetě… jaký byl jejich původ? 
Kde se nacházely předtím, než byly na této planetě? 
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RA: Já jsem Ra. První entity na této planetě byly voda, oheň, vzduch a 
země. 

9.6 TAZATEL: Lidé, kteří tu nyní jsou… první lidé, [neslyšitelné] jako my… 
odkud přišli? Jak se vyvíjeli? 

RA: Já jsem Ra. Mluvíte o zkušenosti z třetí úrovně. První z těch, kteří 
sem přišli, byli přeneseni z jiné planety ve vaší sluneční soustavě vámi 
nazývané jako Rudá planeta, Mars. Prostředí této planety se stalo 
neobyvatelné pro bytosti třetí úrovně. Tudíž první entity této rasy byly, 
jak byste to nazvali, poněkud manipulováni těmi, kdo byli strážci té 
doby. 

9.7 TAZATEL: Jaká je to rasa a jak se dostali z Marsu sem? 

RA: Já jsem Ra. Ona rasa je [tvořená] kombinací komplexů 
mysli/těla/ducha těch z vámi zvané Rudé planety a opatrnou sérií 
genetických úprav provedenou strážci té doby. Tyto entity se dostaly 
nebo byly uchovány pro zkušenost na vaší sféře typem rození, který je ne-
reproduktivní, ale který se skládá z přípravy genetického materiálu pro 
inkarnaci komplexů mysli/těla/ducha oněch entit z Rudé planety. 

9.8 TAZATEL: Pak předpokládám, že tím říkáte, že strážci přesunuli onu rasu 
sem poté, co na Marsu vyhynula z fyzické existence, jak ji známe. Je to 
správně? 

RA: Já jsem Ra. To je správně. 

9.9 TAZATEL: Strážci očividně jednali s pochopením Zákona jednoty, když 
toto prováděli. Můžete vysvětlit použití Zákona jednoty v tomto 
procesu? 

RA: Já jsem Ra. Zákon jednoty byl pojmenován těmito strážci jako 
přinášení moudrosti strážců v kontaktu s entitami z Rudé planety, a 
tudíž splynutí společenského paměťového komplexu rasy strážců a rasy z 
Rudé planety. To si ovšem vzalo vzrůstající množství zkreslení do použití 
Zákona jednoty z pohledu jiných strážců a kvůli tomuto počátečnímu 
činu byla zavedena karanténa této planety, neboť bylo pociťováno, že 
byla zmenšena svobodná vůle těch z Rudé planety. 

9.10 TAZATEL: Následovaly entity z Rudé planety Zákon jednoty před 
opuštěním Rudé planety? 
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RA: Entity Rudé planety se pokoušely naučit Zákony lásky, což tvoří 
jedno z primárních zkreslení Zákona jednoty. Nicméně tendence těchto 
lidí směrem k agresivním činům způsobily takové těžkosti v 
atmosférickém prostředí jejich planety, že se stala neobyvatelnou pro 
zkušenosti třetí úrovně před koncem jejího cyklu. Proto nebyly entity z 
Rudé planety sklizeny a pokračovaly v pokusu učit se Zákon lásky ve vaší 
iluzi. 

9.11 TAZATEL: Před jakou dobou se toto přemístění z Rudé planety na Zemi 
uskutečnilo? 

RA: Já jsem Ra. Ve vašem čase se toto přemístění uskutečnilo před 
přibližně sedm pět nula nula nula [75 000] lety. 

9.12 TAZATEL: Před 75 000 lety? 

RA: Já jsem Ra. To je přibližně správně. 

9.13 TAZATEL: Byly nějaké entity té podoby, kterou mám nyní já – dvě paže, 
dvě nohy – na této planetě předtím, než se toto přemístění uskutečnilo? 

RA: Já jsem Ra. Byli zde návštěvníci vaší sféry v různých časových 
obdobích za poslední čtyři miliony vašich let, mluvíme přibližně. Tito 
návštěvníci neovlivňují cyklus planetární sféry. Nebyla třetí úrovně ve 
svém prostředí do doby předtím zmíněné. 

9.14 TAZATEL: Potom zde byly entity druhé úrovně v době před přibližně 75 
000 lety. Jaké typy entit to byly? 

RA: Druhá úroveň je úrovní života vyšších rostlin a života živočichů, 
které existují bez vzestupného pohybu směrem k nekonečnu. Tyto 
bytosti druhé úrovně jsou oktávy vědomí právě tak, jak nacházíte různé 
orientace vědomí mezi vědomými entitami vaší vibrace. 

9.15 TAZATEL: Měly některé z těchto entit druhé úrovně tvary jako my – dvě 
paže, dvě nohy, hlavu – a chodily vzpřímeně na dvou nohách? 

RA: Já jsem Ra. Dvě vyšší z pod-vibračních úrovní bytostí druhé úrovně 
měly konfiguraci jako dvounožec, jak jste zmínil. Nicméně vzpřímený 
pohyb, který prožíváte, nebyl zcela uskutečňován těmito bytostmi, které 
měly tendenci se naklánět dopředu, přičemž stěží opouštěly čtvernohou 
pozici. 
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9.16 TAZATEL: Odkud tyto bytosti pocházely? Byly produktem evoluce, jak je 
chápána našimi vědci? Vyvinuly se z původního materiálu země, o 
kterém jste hovořil? 

RA: Já jsem Ra. To je správně. 

9.17 TAZATEL: Vyvíjí se pak tyto bytosti z druhé do třetí úrovně? 

RA: Já jsem Ra. To je správně, ačkoli nemůže být zaručeno, kolik cyklů 
bude entita potřebovat, než se naučí lekce uvědomění si sebe sama, které 
jsou předpokladem pro přechod do třetí úrovně. 

9.18 TAZATEL: Je nyní na naší planetě nějaká určitá rasa lidí, která sem byla 
inkarnována z druhé úrovně? 

RA: Já jsem Ra. Na vaší sféře nejsou v současné době komplexy vědomí 
druhé úrovně. Nicméně jsou zde dvě rasy, které používají podobu druhé 
úrovně. První tvoří entity z planetární sféry, kterou nazýváte Maldek. 
Tyto entity odpracovávají své komplexy porozumění skrze sérii toho, co 
byste nazvali karmickou restitucí. Žijí uvnitř pasáží vašeho hlubšího 
podzemí a jsou vám známi jako „bigfoot“ (sněžný muž). 

Druhé rase je nabízeno obydlí této úrovně strážci, kteří si přejí dávat 
komplexům mysli/těla/ducha těch, kteří jsou této úrovně, v určité době 
adekvátně připravené fyzické nosiče, jak byste nazvali tyto chemické 
komplexy, v případě, že by byla, jak byste to nazvali, nukleární válka. 

9.19 TAZATEL: Nerozuměl jsem, pro co tyto nosiče nebo bytosti byly, které by 
byly vhodné v případě nukleární války. 

RA: Já jsem Ra. Jsou to bytosti, které existují jako instinktivní (pudové) 
bytosti druhé úrovně a jsou drženy jako rezerva ve formě, kterou byste 
nazvali genovou bankou pro případ, že by byly tyto komplexy těl 
potřeba. Tyto komplexy těl jsou velice schopné odolat vážné radiaci, což 
by komplexy těl, jež nyní obýváte, nemohly. 

9.20 TAZATEL: Kde se tyto komplexy těl nacházejí? 

RA: Já jsem Ra. Tyto komplexy těl druhé rasy přebývají v neobydleném 
hlubokém lese. Je jich mnoho na různých místech na povrchu vaší 
planety. 

9.21 TAZATEL: Jsou to tvorové typu „bigfoot“ (sněžný muž)? 
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RA: Já jsem Ra. To je správně, ačkoli bychom je nenazvali sněžnými 
muži, protože jsou vzácní a jsou velmi schopní uniknout odhalení. První 
rasa je méně schopná si být vědoma blízkosti jiných komplexů 
mysli/těla/ducha, ale tyto bytosti jsou velice schopné utéct díky svým 
technologickým porozuměním [z dob] před svými zdejšími inkarnacemi. 
Tyto entity se zářícíma očima jsou ty, které jsou vašim lidem 
nejznámější. 

9.22 TAZATEL: Takže jsou zde dva typy bytostí sněžného muže. Správně? 

RA: Já jsem Ra. Toto bude poslední otázka. 

Jsou zde tři typy bytostí sněžného muže, pokud přijmete tento vibrační 
zvukový komplex použitý pro tři tak odlišné komplexy mysli/těla/ducha. 
První dvě jsme popsali. 

Třetí je myšlenková forma. 

9.23 TAZATEL: Plánujeme dnes později udělat druhou relaci, pokud je toho 
nástroj schopen, a chtěl bych se zeptat… věřit, že je to možné… a také, 
zda je tu něco, co můžeme udělat, abychom nástroji pomohli zvýšit 
pohodlí. 

RA: Já jsem Ra. Tento nástroj bude potřebovat malou úpravu jemných 
částí jejího komplexu těla. Zkreslení jsou díky zablokování energetického 
centra, které byste nazvali epifýzou. 

Zanechávám vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte 
kupředu, a proto s radostí v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.
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RELACE 10 
27. ledna 1981 

10.0 RA: Já jsem Ra. Vítám vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní 
komunikuji. 

10.1 TAZATEL: Myslím si, že by pro nás vyjasnilo věci, kdybychom se vrátili v 
čase do doby těsně před přesunem duší z Maldeku; abychom viděli, jak 
Zákon jednoty působil s ohledem na tento přesun a proč to bylo 
nezbytné. Co se stalo Maldeku… nebo lidem na Maldeku, že ztratili 
svou planetu? Jak dávno se to stalo? 

RA: Já jsem Ra. Lidé Maldeku měli civilizaci poněkud podobnou 
společenskému komplexu vám známému jako Atlantida v tom, že získali 
mnohé technologické informace a používali je bez péče o zachování své 
sféry, což vedlo k větší míře komplexu myšlenek, nápadů a činů, které 
můžete spojit s vaší takzvanou negativní polaritou neboli službou sobě 
samému. Toto však bylo z větší části vyjádřeno v upřímné struktuře 
přesvědčení/myšlenek, která se pro vnímání komplexů mysli/těla této 
sféry zdála být pozitivní a službou ostatním. Devastace, která zničila 
jejich biosféru a způsobila její rozklad, vznikla z toho, čemu říkáte válka. 

Eskalace dosáhla nejvyššího stupně v technologii, kterou tento 
společenský paměťový komplex měl ve svém vlastnictví v prostoru/času v 
té době. Jednalo se o čas přibližně před sedm nula pět nula nula nula, 
před sedmi sty a pěti tisíci [705 000] vašimi lety. Cykly na této sféře 
započaly mnohem, mnohem dříve díky její relativní schopnosti 
podporovat životní formy první dimenze v dřívějším čase 
prostorového/časového kontinua vaší sluneční soustavy. Tyto entity byly 
touto událostí tak traumatizovány, že se ocitly v tom, co můžete nazvat 
uzlem nebo spletí strachu společenského komplexu. Část vašeho času 
uběhla. Nikdo na ně nemohl dosáhnout. Žádné bytosti jim nemohly 
pomoci. 

Přibližně před vašimi šesti sty tisíci [600 000] lety byli členové 
Konfederace té doby schopni rozvinout společenský paměťový komplex a 
rozplést uzel strachu. Entity pak byly schopné si vzpomenout, že jsou 
vědomé. Toto povědomí je vzalo do bodu, který byste nazvali nižší 
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astrální rovinou, kde mohly být podporovány, dokud nebyl každý 
komplex mysli/těla/ducha konečně z tohoto traumatu vyléčen do té 
míry, že každá entita byla schopná přezkoumat zkreslení, jež prožívala v 
předešlém komplexu života/iluze. 

Po této zkušenosti učení/vyučování bylo skupinou rozhodnuto vzít na 
sebe typ toho, co byste mohli nazvat, vyrovnáním karmy. Pro tento účel 
vstoupili do inkarnace do vaší planetární sféry v tom, co nebyly přijatelné 
lidské formy. Toto pak prožívali a prožívají, dokud nejsou zkreslení 
destrukce vyměněny za zkreslení směrem k touze po méně zkreslené vizi 
službě ostatním. Protože to bylo vědomé rozhodnutí velké většiny těch 
bytostí se zkušeností z Maldeku, začal přechod na tuto planetu před 
přibližně pěti sty tisíci [500 000] vašimi roky a byl použit typ komplexu 
těla v té době dostupný. 

10.2 TAZATEL: Byl v té době dostupný komplex těla ten, který my nazýváme 
jako opičí typ? 

RA: To je správně. 

10.3 TAZATEL: A transformovaly se nyní nějaké entity z Maldeku? Jsou nyní 
stále druhé úrovně nebo nyní tvoří nějakou planetu třetí úrovně? 

RA: Vědomí těchto entit bylo vždy třetí úrovně. Zmírňující mechanismus 
byl navržen vložením tohoto vědomí do fyzických chemických komplexů 
druhé úrovně, které nejsou schopné obratnosti nebo manipulace do té 
míry, která je vlastní činnostem zkreslení třetí úrovně komplexu mysli. 

10.4 TAZATEL: Dobře, posunuly se nyní některé z těchto entit, prodělaly, 
řekněme, vzestup na konci cyklu dlouhého sedmdesát pět tisíc let a 
dostaly se ven z těla druhé úrovně do těl typu úrovně třetí? 

RA: Já jsem Ra. Mnoho z těchto entit bylo schopno odstranit 
nashromáždění toho, čemu říkáte karma, a tudíž bylo schopno přijmout 
cyklus třetí úrovně uvnitř těla třetí úrovně. Většina těchto bytostí takto 
úspěšných se inkarnovala jinde ve stvoření pro následující cyklus ve třetí 
úrovni. Jak tato planeta dosáhla třetí úrovně, několik málo těchto entit se 
bylo schopno přidat k vibraci této sféry ve formě třetí úrovně. Zůstalo 
několik, které ještě nezmírnily skrze koordinaci zkreslení 
mysli/těla/ducha předešlé činy, které dříve vykonaly. Proto zůstávají. 

10.5 TAZATEL: Jsou ti, o kterých hovoříte, sněžný muž? 
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RA: Já jsem Ra. Jsou jedním typem bytostí sněžného muže. 

10.6 TAZATEL: Pak je tedy naše současná rasa tvořena několika, kteří původně 
přišli z Maldeku, a z docela velkého počtu těch, kteří přišli z Marsu. Jsou 
zde entity i z jiných míst? 

RA: Já jsem Ra. Jsou zde bytosti prožívající vaše kontinuum 
času/prostoru, které pocházejí z mnoha, mnoha míst, jak byste to nazvali, 
stvoření, protože když nastane změna cyklu, tak ti, kteří musejí opakovat, 
pak najdou planetární sféru pro toto opakování vhodnou. Je to poněkud 
neobvyklé pro planetární komplex mysli/těla/ducha obsahovat bytosti z 
mnoha, mnoha odlišných míst, ale hodně to vysvětluje, protože jak 
vidíte, zažíváte výskyt třetí úrovně s velkým počtem těch, kteří musí 
cyklus opakovat. Bylo a je proto obtížné sjednotit orientaci, a to dokonce 
i s pomocí mnoha z vašich vyučujících/učících se. 

10.7 TAZATEL: Když byl Maldek zničen, měli všichni lidé z Maldeku problém 
nebo byli někteří pokročilí natolik, aby se přesunuli na jiné planety? 

RA: Já jsem Ra. Při události planetárního rozpadu nikdo neunikl, protože 
je to děj, který se vrací ke společenskému komplexu vlastního 
planetárního komplexu. Nikdo neunikl uzlu nebo spleti. 

10.8 TAZATEL: Existuje v současnosti nebezpečí, že by se to stalo Zemi? 

RA: Já jsem Ra. Cítíme, že toto vyhodnocení takzvané budoucnosti 
vašeho planetárního komplexu mysli/těla/ducha může být méně než 
neškodné. Pouze řekneme, že podmínky mysli pro takový vývoj 
technologie a takové rozvinutí existují. Je to zkreslení naší 
vize/porozumění, že komplexy mysli a ducha těch z vašich lidí spíše 
potřebují zorientování (nasměrování), než že by „hračky“ potřebovaly 
demontovat, protože nejsou všechny věci, které existují, částí Stvořitele? 
Proto je vaší ctí/povinností si svobodně vybrat. 

10.9 TAZATEL: Když nastane vzestup a entita nebo entity se přemístí na konci 
cyklu z jedné planety na jinou, jakou formou cestují z jedné planety na 
jinou? 

RA: Já jsem Ra. Ve schématu Stvořitele je prvním krokem bytostného 
celku mysli/těla/ducha umístění svého zkreslení komplexu 
mysli/těla/ducha na správné místo lásky/světla. Toto se dělá pro zajištění 
správného léčení komplexu a eventuální sladění s komplexem bytostného 
celku. Toto trvá velmi variabilní délku vašeho prostoru/času. Poté, co je 
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to hotové, je zkušenost cyklu rozpuštěna a filtrována, dokud nezůstane 
pouze destilát zkreslení ve své čisté formě. V tomto momentě hodnotí 
bytostný celek mysli/těla/ducha potřeby úrovně svého bytí a vybírá si 
vhodnější nové prostředí buď pro opakování cyklu, nebo pro posun 
vpřed do cyklu dalšího. Toto je způsob sklizně, střežený a hlídaný 
mnohými. 

10.10 TAZATEL: Když je entita přesouvána z jedné planety na jinou, je 
přesouvána myšlenkou nebo v plavidle? 

RA: Já jsem Ra. Bytostný celek mysli/těla/ducha je jedním se Stvořitelem. 
Není zde žádné zkreslení času/prostoru. Proto je to záležitost myšlení na 
přesnou lokaci v nekonečném poli časů/prostorů. 

10.11 TAZATEL: Zatímco je entita inkarnovaná v této třetí úrovni a v tomto 
čase, může se učit, aniž by vědomě věděla, co dělá, nebo se může učit 
poté, co si je vědomě vědoma, že se učí ve způsobech Zákona jednoty. 
Druhý způsob entitě umožňuje velice zrychlit svůj růst. Není toto 
správně? 

RA: Já jsem Ra. To je správně. 

10.12 TAZATEL: Pak, ačkoliv si to mnohé entity neuvědomují, je to, co si 
skutečně přejí, zrychlení svého růstu, a je jejich prací toto objevit během 
inkarnace. Je správně to, že mohou zrychlit svůj růst mnohem více 
během inkarnace ve třetí úrovni než mezi inkarnacemi této úrovně? 

RA: Já jsem Ra. To je správně. Pokusíme se pohovořit o tomto konceptu. 

Zákon jednoty má jako jedno ze svých primárních zkreslení, zkreslení 
svobodné vůle, takže každá entita může svobodně přijmout, odmítnout 
nebo ignorovat komplexy mysli/těla/ducha kolem sebe a ignorovat 
stvoření jako takové. Jsou mnozí ve vašem zkreslení společenského 
paměťového komplexu, kteří jsou v tomto času/prostoru angažováni 
denně, jak byste řekli, v práci v rámci Zákona jednoty v jednom z jeho 
primárních zkreslení; to jest ve způsobech lásky. Avšak pokud by tato 
stejná entita, která je předpojatá z hlubin svého komplexu 
mysli/těla/ducha směrem k lásce/světlu, měla potom přijmout 
odpovědnost za každý moment časové/prostorové akumulace současných 
momentů, které jsou jí dostupné, pak může takováto entita posílit svůj 
vývoj stejným způsobem, jako jsme popsali posílení volání vašeho 
zkreslení společenského komplexu ke Konfederaci. 
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10.13 TAZATEL: Mohl byste popsat trochu odlišným způsobem, jak toto volání 
posílíme? 

RA: Já jsem Ra. Pochopili jsme vás, že máme mluvit o naší předchozí 
informaci. Volání začíná s jedním. Toto volání je rovné nekonečnu a 
není, jak byste řekli, počítáno. Je to základní kámen. Je přidáno druhé 
volání. Třetí volání zesiluje nebo zdvojnásobuje druhé a tak dále, každý 
další volající zdvojnásobuje nebo uděluje sílu všem předešlým voláním. 
Takže volání mnoha vašich lidí je velmi, velmi zesíleno a ohromně 
slyšeno směrem do nekonečných dosahů jednoho Stvořitele. 

10.14 TAZATEL: Mohl byste uvést, pro obecný rozvoj čtenáře této knihy, 
některé z praktik nebo cvičení, která je vhodné provádět, aby 
produkovala zrychlení směrem k Zákonu jednoty? 

RA: Já jsem Ra. 

Cvičení jedna. Toto je nejvíce ústřední a použitelné uvnitř vašeho 
komplexu iluzí. Moment obsahuje lásku. To je lekce/cíl této iluze nebo 
úrovně. Cvičení spočívá ve vědomém hledání lásky ve zkresleních 
povědomí a porozumění. První pokus je základním kamenem. Na tomto 
výběru spočívá zbytek životní zkušenosti entity. V momentě druhého 
hledání lásky začíná přidávání. Třetí hledání zesiluje druhé, čtvrté zesiluje 
nebo zdvojnásobuje třetí. Jako s předchozím typem zesilování zde bude 
nějaká ztráta síly kvůli chybám uvnitř hledání ve zkreslení neupřímnosti. 
Nicméně vědomé prohlášení, sebe sama k sobě, touhy hledat lásku je tak 
ústředním aktem vůle, že je, tak jako předtím, ztráta síly kvůli tomuto 
tření bezvýznamná. 

Cvičení dvě. Vesmír je jedna bytost. Když si komplex mysli/těla/ducha 
prohlíží jiný komplex mysli/těla/ducha, vidí Stvořitele. Toto je užitečné 
cvičení. 

Cvičení tři. Hleďte do zrcadla. Vizte Stvořitele. 

Cvičení čtyři. Hleďte na stvoření, které obklopuje komplex 
mysli/těla/ducha každé entity. Vizte Stvořitele. 

Základem nebo předpokladem těchto cvičení je záliba v tom, co by 
mohlo být nazváno meditací, rozjímáním nebo modlitbou. S tímto 
přístupem mohou být tato cvičení zpracována. Bez něj neklesnou data ke 
kořenům stromů mysli, a tím nebudou aktivovat a zušlechťovat tělo a 
dotýkat se ducha. 
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10.15 TAZATEL: Přemýšlel jsem o příchodu civilizace Atlantidy a Lemurie, o 
způsobu, jak tyto civilizace vznikly a odkud přišly [neslyšitelné] civilizací? 

RA: Já jsem Ra. Toto je poslední otázka této relace. Civilizace Atlantidy a 
Lemurie nebyly jedna, ale dvě. Pojďme se prvně podívat na entity Mu. 

Byly to bytosti poněkud primitivní povahy, ale měly velmi vyspělá 
duchovní zkreslení. Civilizace byla částí tohoto cyklu, žila dříve v tomto 
cyklu v čase přibližně před pět tři nula nula nula, padesáti třemi tisíci [53 
000] roky. Bylo to užitečné a mírumilovné místo, které bylo potopeno 
do oceánu během přizpůsobování se tektonických desek vaší sféry, a to 
ne kvůli jejich vlastnímu zapříčinění. Vyslali ty, kteří přežili, a dostali se 
na mnoho míst, která nazýváte Ruskem, Severní Amerikou a Jižní 
Amerikou. Indiáni, ke kterým jste začali cítit sympatie ve vašem zkreslení 
společenského komplexu, jsou potomci těchto entit. Tak jako jiní 
inkarnovaní v tomto cyklu přišli odjinud. Nicméně tyto konkrétní entity 
byly ve velké míře vzaty z planety druhé úrovně, která měla určité 
těžkosti v dosažení podmínek třetí úrovně kvůli stáří svého slunce. Tato 
planeta byla z galaxie Deneb. 

Rasa Atlantidy byla velice konglomerátním společenským komplexem, 
který začínal vznikat před přibližně tři jedna nula nula nula, třiceti jedna 
tisíci [31 000] roky v minulosti vaší iluze prostorového/časového 
kontinua. Byla to pomalu rostoucí a velmi zemědělská společnost do 
[doby] přibližně před jedna pět nula nula nula, patnácti tisíci [15 000] 
vašimi roky. Rychle dosáhla vysoce technologického poznání, což jí 
umožnilo použít inteligentní nekonečno méně informativním způsobem. 
Můžeme dodat, že také používali inteligentní energii, skvělým způsobem 
manipulovali přirozenými přítoky indigových nebo epifýzových paprsků 
z božské nebo nekonečné energie. Tudíž byli schopní vytvářet životní 
formy. Toto začali dělat namísto léčení a zdokonalování svých vlastních 
komplexů mysli/těla/ducha a tím otočili své zkreslení směrem k tomu, co 
byste mohli nazvat negativním. 

Přibližně před jedenácti tisíci [11 000] vašimi roky způsobila první z, jak 
nazýváte, válek přibližně čtyřiceti procentům této populace opuštění této 
úrovně z důvodu dezintegrace těla. Druhý a nejničivější z konfliktů 
proběhl před přibližně jedna nula osm dva jedna, deseti tisíci osmi sty 
dvaceti jedním [10 821] rokem podle vaší iluze. To změnilo konfiguraci 
povrchu a velká část Atlantidy už nebyla, byla zaplavena. Tři z pozitivně 
orientovaných skupin z Atlantidy opustily toto geografické místo [ještě] 
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před touto devastací a usadily se v oblastech hor, které nazýváte Tibet, 
které nazýváte Peru a které nazýváte Tureckem. 

Máte nějaké stručné otázky předtím, než uzavřeme toto setkání? 

10.16 TAZATEL: Pouze jednu mimo to, co můžeme udělat pro to, aby byl 
nástroj více v pohodlí. Mám jenom jednu další otázku. Rád bych dostal 
krátkou informaci o slovu, které používáte, „galaxie“. 

RA: Já jsem Ra. Používáme termín známý vašim lidem zvukovým 
vibračním komplexem „galaxie“. Bereme v potaz, že některé galaxie 
obsahují jeden systém planetárních a slunečních skupin, jiné [jich] 
obsahují několik. Nicméně důležitost lokace v nekonečné 
časové/prostorové rozměrnosti je tak malá, že bereme v potaz zkreslení, 
které může být obsaženo v takto dvojznačném termínu. 

10.17 TAZATEL: Poukázali byste tedy na devět planet a naše slunce, které máme 
zde v naší soustavě, jako na sluneční galaxii? 

Ra. Nepoukázali bychom. 

10.18 TAZATEL: Kolik hvězd, přibližně, by bylo v galaxii? 

RA: To závisí na galaktické soustavě. Vaše vlastní, jak víte, obsahuje 
mnoho, mnoho milionů planetárních entit a hvězdných těles. 

10.19 TAZATEL: Zkoušel jsem se dostat k definici, kterou jste použili pro 
galaxii. Zmínil jste je několikrát a zdálo se mi to [neslyšitelné], co 
nazýváte galaxií, my nazýváme planetární soustavou. Je zde nějaký 
způsob, jak učinit nástroji více pohodlí? 

RA: Já jsem Ra. Tento nástroj by mohl být poněkud více v pohodlí, 
pokud bude poskytnuto více podpory komplexu těla. Kromě tohoto 
můžeme pouze zopakovat žádost o opatrné zarovnání symbolů použitých 
k usnadnění rovnováhy nástroje. Náš kontakt je úzko-pásmový, a proto 
proudění, které s sebou přinášíme, musí být přesné. 

Já jsem Ra. Zanechávám vás v lásce a světle jednoho nekonečného 
Stvořitele. Jděte kupředu, a proto s radostí v síle a míru jednoho 
Stvořitele. Adonai.
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RELACE 11 
28. ledna 1981 

11.0 RA: Já jsem Ra. Vítám vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní 
komunikuji. 

11.1 TAZATEL: Měli bychom do knihy, v níž vyústí tyto relace zahrnout rituál, 
který jste doporučil, abychom používali pro vaše volání? 

RA: Já jsem Ra. Tato záležitost je malé důležitosti, protože naše 
doporučení bylo podáno pro účel navázání kontaktu skrze tento nástroj s 
touto skupinou. 

11.2 TAZATEL: Je pro nástroj nápomocné mít [jméno] a [jméno] přítomné 
během těchto relací? Tvoří počet [lidí] ve skupině nějaký rozdíl v těchto 
relacích? 

RA: Já jsem Ra. Nejdůležitější z entit jsou tazatel a vibrační zvukový 
komplex Jim. Dvě entity dále napomáhají [většímu] pohodlí nástroje 
dodáním energie nástroji [a to] jejich schopnostmi sdílet komplex fyzické 
energie, který je částí vaší vibrace lásky. 

11.3 TAZATEL: Včera jste řekl, že Maldek byl zničen kvůli válce. Pokud by 
nebyl Maldek zničen kvůli válčení, stal by se planetou, která by se 
vyvíjela se službou sobě samému a zvýšily by entity svou úroveň a odešly 
by do řekněme čtvrté, páté úrovně v negativním smyslu nebo[li] ve 
smyslu služby sobě samému? 

RA: Já jsem Ra. Planetární společenský komplex Maldek měl společnou 
situaci s vaší vlastní sférou [a to] směs různých směrů energie. Takže by 
to byla, ačkoli to není známé, s největší pravděpodobností smíšená 
sklizeň – pár pohybujících se do čtvrté úrovně, pár pohybujících se 
směrem do čtvrté úrovně ve službě sobě samým, velká většina 
opakujících třetí úroveň. Toto je přibližné díky faktu, že paralelní víry 
možnosti/pravděpodobnosti ustanou, když čin proběhne, a nové víry 
možnosti/pravděpodobnosti jsou započaty. 

11.4 TAZATEL: Existuje planeta za naším sluncem, naproti nám v orbitě, o 
které nevíme? 
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RA: Já jsem Ra. Je zde sféra v oblasti naproti vašemu slunci s velmi, velmi 
studenými podmínkami, ale dostatečně velká ke zkreslení statistických 
dat. Tato sféra by se správně neměla nazývat planetou, protože je 
uzamčená v první úrovni. 

11.5 TAZATEL: Řekl jste, že entity z Maldeku by mohly jít do… některé 
mohou jít do negativní čtvrté úrovně. Existují lidé, kteří odcházejí z naší 
současné třetí úrovně do míst ve vesmíru a slouží, které jsou planetami 
čtvrté úrovně ve službě sobě sama nebo[li] negativní typy planet? 

RA: Já jsem Ra. Otázka je nejasná. Prosím zopakujte. 

11.6 TAZATEL: Jakmile náš cyklus skončí a nastane graduace, je pro kohokoli 
možné přejít z této třetí úrovně na planetu čtvrté úrovně, která je typu 
služby sobě samé nebo[li] negativního typu? 

RA: Já jsem Ra. Nyní chápeme specifičnost vaší otázky. V rámci této 
sklizně naznačuje vír možnosti/pravděpodobnosti sklizeň, ačkoliv malou, 
tohoto typu. Toto je správně. 

11.7 TAZATEL: Můžete nám říct, co se stalo Adolfu [Hitlerovi]? 

RA: Já jsem Ra. Komplex mysli/těla/ducha známý [jako] Adolf je v 
současné době v léčebném procesu ve středních astrálních rovinách 
vašeho sférického silového pole. Tato entita byla velice zmatená, a ačkoli 
si byla vědoma okolnosti změny ve vibrační úrovni spojené se zánikem 
chemického komplexu těla, potřebovala velkou dávku péče. 

11.8 TAZATEL: Existuje někdo v naší historii, kdo je všeobecně známý a přešel 
na planetu negativního typu čtvrté úrovně, ve službě sobě samému, nebo 
tam půjde? 

RA: Já jsem Ra. Počet entit takto sklizených je malý. Nicméně pár 
proniklo osmou pod-úrovní, která je pouze dostupná z otevírání sedmé 
skrze šestou. Proniknutí do osmé nebo[li] pod-úrovně inteligentního 
nekonečna dovoluje komplexu mysli/těla/ducha být sklizen, pokud si 
přeje, v jakémkoliv času/prostoru během cyklu. 

11.9 TAZATEL: Jsou někteří z těchto lidí známí v historii naší planety jménem? 

RA: Já jsem Ra. Zmíníme pár. Ten známý jako Taras Bulba, ten známý 
jako Čingischán, ten známý jako Rasputin. 
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11.10 TAZATEL: Jak tohoto dosáhli? Co bylo pro ně nezbytné, aby toho 
dosáhli? 

RA: Všechny dříve zmíněné entity si byly skrze paměť vědomé znalostí 
Atlantidy, které souvisely s použitím různých center energetického vtoku 
komplexu mysli/těla/ducha pro dosažení brány do inteligentního 
nekonečna. 

11.11 TAZATEL: Umožnilo jim toto dělat to, co označujeme jako magii? 
Vyskytovaly se paranormální jevy, když zde byli inkarnovaní? 

RA: Já jsem Ra. Toto je správně. První dvě zmíněné entity málo 
používaly tyto schopnosti vědomě. Nicméně byly cílevědomě nakloněny 
ke službě sobě samým a usilovně se snažily o osobní disciplínu, aby [ji] 
zdvojnásobily, znovu zdvojnásobily, a tak se zmocnily této brány. Třetí 
byl vědomý adept a také se usilovně snažil o následování služby sobě 
samému. 

11.12 TAZATEL: Kde jsou tyto tři entity nyní? 

RA: Já jsem Ra. Tyto entity jsou v dimenzi vám známé jako čtvrtá. Proto 
prostorová/časová kontinua nejsou kompatibilní. Přiblížení 
prostorové/časové lokace každé by nepřinesl žádné účinné porozumění. 
Každá si zvolila planetu čtvrté úrovně, která byla určena pro snahu 
pochopení Zákona jednoty skrze službu sobě samému; jedna kterou 
znáte jako souhvězdí Orion, jedna kterou znáte jako souhvězdí Kasiopeji, 
jedna kterou znáte jako souhvězdí Jižního kříže, nicméně tyto lokace 
nejsou uspokojivé. Nemáme slovník pro geometrické výpočty potřebné 
pro přesun těchto znalostí k vám. 

11.13 TAZATEL: Kdo šel do souhvězdí Orionu? 

RA: Já jsem Ra. Ten známý jako Čingischán. 

11.14 TAZATEL: Co tam v současnosti dělá? Co je jeho prací nebo povoláním? 
Co dělá? 

RA: Já jsem Ra. Tato entita slouží Stvořiteli svým vlastním způsobem. 

11.15 TAZATEL: Je pro vás nemožné nám říct, jak přesně dělá svou službu? 

RA: Já jsem Ra. Je pro nás možné mluvit o této otázce. Nicméně 
využijeme jakoukoli šanci pro zopakování základního porozumění/učení, 
že všechny bytosti slouží Stvořiteli. 
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Ten, o kterém mluvíte jako o Čingischánovi, je v současnosti 
inkarnovaný ve fyzickém světelném těle, jejímž úkolem je šíření 
materiálu myšlenkové kontroly k těm, kteří jsou těmi, jež můžete nazvat 
křižáci. On je, jak byste označili tuto entitu, zásilkový úředník. 

11.16 TAZATEL: Co křižáci dělají? 

RA: Já jsem Ra. Křižáci se pohybují ve svých válečných plavidlech, aby 
dobyli planetární společenské paměťové komplexy mysli/těla/ducha 
dříve, než nabydou stádia dosažení paměťového komplexu. 

11.17 TAZATEL: V jakém stádiu planeta dosáhne společenské paměti? 

RA: Já jsem Ra. Společenský komplex mysli/těla/ducha se stává 
společenským paměťovým komplexem, když jeho celá skupina entit je 
jedné orientace nebo[li] jedním hledáním. Skupinová paměť ztracená pro 
jednotlivce v kořenech stromu mysli se pak společenskému komplexu 
stane známou, čímž se vytvoří společenský paměťový komplex. Výhody 
tohoto komplexu jsou relativní nedostatek zkreslení v porozumění 
společenského bytí a relativní nedostatek zkreslení v následování směru 
hledání, protože všechna porozumění/zkreslení jsou dostupná entitám 
společnosti. 

11.18 TAZATEL: Takže máme křižáky z Orionu přicházející na tuto planetu za 
účelem kontroly mysli? Jak to dělají? 

RA: Jako všichni, následují Zákon jednoty následujíce svobodnou vůli. Je 
vytvořen kontakt s těmi, kteří volají. Ti pak na planetární sféře jednají, 
jako jednáte vy, šířením postojů a filosofie svých částečných znalostí 
Zákona jednoty, které jsou službou sobě samému. Tito se stanou elitou. 
Skrze ně započne pokus vytvořit podmínky, kterými je zbytek 
planetárních entit zotročen svou vlastní svobodnou vůlí. 

11.19 TAZATEL: Můžete jmenovat některé z příjemců křižáckých... to je, 
některá jména, která mohou být na této planetě známá? 

RA: Já jsem Ra. Přeji si nenarušit zkreslení svobodné vůle. Jmenovat ony 
dotčené v budoucnosti vašeho prostoru/času je porušením [vůle]; proto 
tuto informaci neposkytneme. Žádáme vaše rozjímání nad plody činů 
těch entit, které můžete pozorovat, že si užívají zkreslení směrem k moci. 
Touto cestou můžete sami rozeznat tuto informaci. Nebudeme zasahovat 
v, řekněme, planetární hře. Není to ústřední pro sklizeň. 
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11.20 TAZATEL: Jak křižáci předávají svůj koncept inkarnovaným jedincům na 
Zemi? 

RA: Já jsem Ra. Jsou dva hlavní způsoby, tak jako existují dva hlavní 
způsoby, řekněme, polarizace směrem k službě ostatním. Ve vaší rovině 
jsou takové komplexy mysli/těla/ducha které provádějí cvičení a 
disciplíny za účelem hledání kontaktu se zdroji informací a moci, které 
vedou k otevření brány inteligentního nekonečna. Jsou zde jiní, jejichž 
vibrační komplex je takový, že tato brána je [jim] otevřená a kontakt, s 
absolutní službou sobě samému spolu s primárním zkreslením 
manipulace ostatními, je pak poskytnut s malými nebo žádnými 
obtížemi, žádným tréninkem a s žádnou kontrolou. 

11.21 TAZATEL: Jaký typ informace je předán od křižáků těmto lidem? 

RA: Já jsem Ra. Skupina Orionu předává informace ohledně Zákona 
jednoty s orientací k službě sobě samým. Informace se může stát 
technickou, tak jako někteří v Konfederaci, v pokusech pomoci této 
planetě ve službě ostatním poskytli to co byste nazvali technickými 
informacemi. Technologie poskytnutá touto skupinou je ve formě 
různých způsobů kontroly nebo manipulace ostatních k službě sobě. 

11.22 TAZATEL: Myslíte pak, že někteří vědci přijímají technické informace, 
řekněme, telepaticky, což pak vede k užitečným nástrojům? 

RA: Já jsem Ra. To je správně. Nicméně velmi pozitivně, jak byste nazvali 
toto zkreslení, orientovaní takzvaní vědci přijali informace se záměrem 
odemknout mírumilovné způsoby pokroku, což přispělo k posledním 
ohlasům potenciální destrukce kvůli následujícímu přijetí negativní 
orientace/zkreslení jinými vědci. 

11.23 TAZATEL: Je toto [způsob], jak jsme pochopili nukleární energii? Byla to 
směs jak pozitivní, tak negativní orientace? 

RA: Já jsem Ra. To je správně. Entity zodpovědné za shromažďování 
vědců byly smíšené orientace. Vědci byli v naprosté většině ve své 
orientaci pozitivní. Vědci, kteří následovali jejich práci, byli smíšené 
orientace včetně jedné extrémně negativní entity, jak byste to nazvali. 

11.24 TAZATEL: Je tato extrémně negativní entita stále inkarnovaná zde na 
Zemi? 

RA: Já jsem Ra. To je správně. 
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11.25 TAZATEL: Pak předpokládám, že ji nemůžete jmenovat, a zeptám se vás, 
odkud Nikola Tesla získal své informace? 

RA: Já jsem Ra. Ten známý jako Nikola obdržel informace ze zdrojů 
Konfederace, které hodlaly pomoci této extrémně, řekněme, andělsky 
pozitivní entitě ve zlepšení existence svých blízkých komplexů 
mysli/těla/ducha. Je nešťastné, řekněme, že tak jako u mnoha Poutníků, 
způsobily vibrační zkreslení iluze třetí úrovně této entitě to, že se stala 
extrémně zkreslená ve svém vnímání svých blízkých komplexů 
mysli/těla/ducha tak, že její mise byla zbrzděna a ve výsledku byla 
odvrácena od svých záměrů. 

11.26 TAZATEL: Jakým způsobem měla Teslova práce pomoci lidem na Zemi a 
jaké byly její záměry? 

RA: Já jsem Ra. Nejžádanějším záměrem komplexu mysli/těla/ducha 
Nikoly, bylo osvobodit všechny planetární entity z temnoty. Proto se 
pokusil dát planetě nekonečnou energii planetární sféry pro využití v 
osvětlení a energii. 

11.27 TAZATEL: Osvobozením planetárních entit z temnoty, co tím přesně 
myslíte? 

RA: Já jsem Ra. [Většina z odpovědi byla ztracena kvůli selhání 
páskového nahrávacího přístroje. Jádro odpovědi bylo následující.] 
Mluvili jsme o vysvobození lidí z temnoty v doslovném smyslu. 

11.28 TAZATEL: Bylo by toto osvobození z temnoty úměrné Zákonu jednoty 
nebo má [toto osvobození] nějaký reálný produkt? 

RA: Já jsem Ra. Produkt takového osvobození by vytvořil dvě zkušenosti. 

Za prvé, zkušenost pro nepotřebu nezbytného odměňování za energii 
placením vašimi penězi. 

Za druhé, možnost volného času, tedy zvýraznění možnosti a zvýšení 
pravděpodobnosti svobody hledat v sobě samém počátek hledání Zákona 
jednoty. 

Málokteří z těch, kdo pracují fyzicky od svítání do tmy, jak je nazýváte, 
ve vaší rovině mohou vědomě rozjímat nad Zákonem jednoty. 

11.29 TAZATEL: A co Průmyslová revoluce obecně? Bylo toto nějakým 
způsobem plánováno? 
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RA: Já jsem Ra. Toto bude poslední otázka této relace. 

To je správně. Poutníci se inkarnovali v několika vlnách, jak byste je 
mohli nazvat, za účelem postupného osvobozování od nároků denních 
cyklů a od nedostatku svobody volného času. 

11.30 TAZATEL: Dobře, toto byla poslední otázka, takže se zeptám jako 
obvykle, zda existuje cokoliv, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v 
pohodlí? 

RA: Já jsem Ra. Vedete si dobře. Nejdůležitější je opatrně zarovnat 
symboly. Nastavení udělaná v této konkrétní časové/prostorové 
současnosti pomohou fyzickému komplexu nástroje ve zkreslení směrem 
k pohodlí. 

Můžeme se zeptat, zda máte nějaké krátké otázky, které můžeme 
zodpovědět před uzavřením relace? 

11.31 TAZATEL: Nevím, zda je toto krátká otázka nebo ne, takže ji můžeme 
ušetřit na příště, ale má jediná otázka je, proč křižáci z Orionu toto 
dělají. Jaký je jejich konečný cíl? Toto je pravděpodobně příliš dlouhé 
pro odpověď. 

RA: Já jsem Ra. Toto není příliš dlouhé pro odpověď. Sloužit sobě je 
sloužit všem. Služba sobě samému, když je nahlížena touto perspektivou, 
potřebuje neustále se rozšiřující používání energií ostatních pro 
manipulaci ve prospěch sebe sama ve zkreslení směrem k moci. 

Pokud máte více dotazů k plnějšímu vysvětlení tohoto tématu, budeme 
opět s vámi. 

11.32 TAZATEL: Byla zde pouze jedna věc, kterou jsem zapomněl. Je možné 
dnes později provést další relaci? 

RA: Já jsem Ra. To je v pořádku. 

11.33 TAZATEL: Děkuji vám. 

RA: Já jsem Ra. Zanechávám vás v lásce a světle jednoho nekonečného 
Stvořitele. Jděte tedy kupředu, s radostí v síle a míru jednoho Stvořitele. 
Adonai.
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RELACE 12 
28. ledna 1981 

12.0 RA: Já jsem Ra. Vítám vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní 
komunikuji. 

12.1 TAZATEL: Toto odpoledne mi volal Henry Puharich. Bude zde příští 
měsíc. Chtěl bych se vás zeptat, zda je pro něj možné, aby se přidal do 
našeho kruhu a kladl otázky. A také zda by bylo v pořádku i pro Michala 
D'Obrenovice, který je znám i jako George Hunt Williamson, aby byl v 
tomto kruhu, pokud se tu objeví. 

RA: Já jsem Ra. Tyto entity nejsou v současnosti správně naladěny pro 
konkrétní práci kvůli vibračním zkreslením, jež nastala zase kvůli 
nedávnému nedostatku času/prostoru který nazýváte zaneprázdněnost. 
Bylo by požadováno, aby entity strávily krátký čas v každém denním 
cyklu vaší planety v rozjímání. V budoucím času/prostoru ve vašem 
kontinuu můžete požádat znovu. Tato skupina je vysoce vyvážená k 
vibračním zkreslením nástroje, a to za prvé díky každodennímu kontaktu 
s nástrojem. Za druhé, díky kontaktu s nástrojem skrze období meditace. 
Za třetí, díky osobnímu zkreslení komplexu mysli/těla/ducha směrem k 
rozjímání, což v součtu způsobuje, že je tato skupina efektivní. 

12.2 TAZATEL: Děkuji vám. Navážu na předešlou relaci: zmínil jste, že orionští 
křižáci sem přišli v plavidlech. Mohl byste jej popsat? 

RA: Já jsem Ra. Termín plavidlo je termín používaný ve válečnictví mezi 
vašimi lidmi. Toto je jeho význam. Tvar orionského plavidla je jedním z 
následujících: za prvé, má protáhlý vejcovitý tvar, plavidlo je tmavší než 
stříbrné, ale má kovový vzhled, pokud je viděno na světle. Za nedostatku 
světla vypadá jako červený nebo ohnivý v určitém smyslu. 

Jiná plavidla jsou objekty ve tvaru malého disku přibližně dvanáct stop 
[asi 3,65 m] v průměru ve vašem [způsobu] měření, [dále] objekt ve 
tvaru krabice s přibližně čtyřicet stop [asi 12,19 m] dlouhou stranou ve 
vašem [způsobu] měření. Jiné plavidlo může nabýt požadovaného tvaru 
skrze mechanismus myšlenkové kontroly. Jsou různé komplexy civilizací, 
které pracují v rámci této skupiny. Některé jsou schopnější používat 
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inteligentní nekonečno než jiné. Informace je velmi zřídka sdílená; proto 
se plavidla velmi liší ve tvaru a vzhledu. 

12.3 TAZATEL: Existuje nějaká snaha Konfederace zastavit příchod orionských 
plavidel sem? 

RA: Já jsem Ra. Na karanténu této planety je vynaloženo veškeré úsilí. 
Nicméně síť strážců, tak jako každý jiný vzor hlídky na jakékoli úrovni, 
nebrání v pronikání karanténou každé entitě, protože pokud je žádost 
učiněna ve světle/lásce, bude Zákon jednoty splněn s tichým souhlasem. 
Pokud není učiněna žádost vzhledem k proklouznutí skrze síť, pak 
dochází k proniknutí touto sítí. 

12.4 TAZATEL: Kdo podává tuto žádost? 

RA: Já jsem Ra. Váš dotaz je nejasný. Prosím přeformulujte. 

12.5 TAZATEL: Zcela jsem nerozuměl. Jak Konfederace zastavuje orionské 
plavidlo, aby neprocházelo skrze karanténu? Jaké akce dělá… 

RA: Já jsem Ra. Existuje zde kontakt na úrovni světelné formy nebo 
bytosti světelného těla v závislosti na vibrační úrovni strážce. Tento 
rozmach strážců dosahuje na energetická pole Země, aby se pokusili si 
být vědomi přibližování se jakýchkoli entit. Entita, která se přibližuje, je 
volána ve jménu jednoho Stvořitele. Jakákoli entita takto volána je 
ozářena láskou/světlem a bude se ze svobodné vůle řídit karanténou díky 
síle Zákona jednoty. 

12.6 TAZATEL: Co by se stalo s entitou, kdyby se neřídila karanténou poté, co 
je zavolána? 

RA: Já jsem Ra. Neřídit se karanténou poté, co je volána na úrovni, o 
které mluvíte, by bylo ekvivalentní vašemu nezastavení se během chůze 
do pevné cihlové zdi. 

12.7 TAZATEL: Co by se této entitě stalo, kdyby toto udělala? Co by se stalo s 
jejím kočárem? 

RA: Já jsem Ra. Stvořitel je jedna bytost. Vibrační úroveň těch schopných 
dosáhnout hranic karantény je taková, že při pohledu na síť lásky/světla 
je nemožné tento zákon porušit. Tudíž se nestane nic. Žádný pokus není 
učiněn. Není zde žádná konfrontace. Jediné bytosti, které jsou schopné 
proniknout karanténou, jsou ty, které objevily okna nebo zkreslení v 
prostorových/časových kontinuích obklopujících energetická pole vaší 
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planety. Přicházejí skrze tato okna. Tato okna jsou vzácná a 
nepředpověditelná. 

12.8 TAZATEL: Týká se to jevu, kterému říkáme „nálety UFO“, kde se zjeví 
velké množství objektů UFO jako v roce 1973? 

RA: Já jsem Ra. To je správně. 

12.9 TAZATEL: Dobře, potom je většina objektů UFO, která jsou viděna na 
naší obloze, ze skupiny Orionu? 

RA: Já jsem Ra. Mnozí z těch, které vidíte na vaší obloze, jsou ze skupiny 
Orionu. Posílají zprávy. Některé jsou přijaty těmi, kteří jsou orientovaní 
směrem ke službě ostatním. Tyto zprávy jsou pak pozměněny, aby byly 
přijatelné pro tyto entity, zatímco varují před nadcházejícími těžkostmi. 
Toto je nejvíc, co entity [z Orionu] sloužící sobě samým mohou dělat, 
když se setkají s těmi [ze Země], jejichž přáním je sloužit ostatním. 
Kontakty, které skupina považuje jako nejvíce nápomocné ve své věci, 
jsou ty kontakty vytvořené s entitami, které jsou orientované směrem ke 
službě sobě samým. Existuje mnoho entit myšlenkové formy na vaší 
obloze, které jsou pozitivní povahy a jsou projekcemi Konfederace. Jiná 
pozorování [objektů UFO] jsou způsobena neúmyslnou vizualizací 
optickými mechanismy vašich lidí z vašich vlastních vládních zbraní. 

12.10 TAZATEL: Jaká to byla skupina, která kontaktovala Henryho Puhariche v 
Izraeli okolo roku 1972? 

RA: Já jsem Ra. Musíme se zdržet odpovědi na tento dotaz kvůli 
možnosti/pravděpodobnosti, že ten, kterého nazýváte Henry, bude číst 
tuto odpověď. To by způsobilo zkreslení v jeho budoucnosti. Je 
nezbytné, aby každá bytost používala svobodné a úplné rozpoznáni 
zevnitř svého kompletního já, což je srdcem komplexu mysli/těla/ducha. 

12.11 TAZATEL: Platí toto také pro odpověď, kdo kontaktoval skupinu, ve které 
jsem původně byl, v roce 1962? 

RA: Já jsem Ra. Tento dotaz může být zodpovězen. Kontaktovaná 
skupina byla Konfederace. 

12.12 TAZATEL: Měli v té době nějaké ze svých plavidel v naší oblasti? 

RA: Já jsem Ra. Nebylo tam žádné plavidlo. Byla tam myšlenková forma. 
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12.13 TAZATEL: Zmínil jste orionské křižáky, že když se dostanou skrze síť, 
předávají jak technické, tak netechnické informace. Víme, co myslíte 
technickými informacemi, ale jaké typy netechnických informací 
předávají těm, které kontaktují? Předpokládám správně, že toto vše 
probíhá skrze telepatickou komunikaci? 

RA: Já jsem Ra. To je správně. Skrze telepatii je propagována filosofie 
Zákona jednoty se zkreslením služby sobě samým. V pokročilých 
skupinách se předávají rituály a cvičení a tyto byly poznamenány právě 
tak, jak entity orientované k službě ostatním poznamenaly propagovanou 
filosofii svých učitelů. Filosofie se týká služby manipulovat ostatními tak, 
že mohou prožívat službu směrem k ostatním, a tak se skrze tuto 
zkušenost stát schopnými ocenit službu sobě samým. Tyto entity se tak 
stanou orientované směrem ke službě sobě samým a na druhou stranu 
manipulují ostatními, takže oni pak mohou prožít zkušenost směrem k 
službě ostatních-já. 

12.14 TAZATEL: Bylo by toto počátkem toho, čemu říkáme černá magie? 

RA: Já jsem Ra. Toto je správně v jednom smyslu, nesprávně v jiném. 
Skupina Orionu pomohla takzvaně negativně orientovaným mezi vašimi 
komplexy mysli/těla/ducha. Tyto stejné entity by sebe spojovaly se 
službou sobě samým v každém případě a existuje zde mnoho [takových 
entit] ve vašich takzvaných vnitřních úrovních, které jsou negativně 
orientované, a proto dostupné jako vnitřní učitelé nebo průvodci a 
takzvaní držitelé určitých duší, které hledají toto zkreslení služby sobě. 

12.15 TAZATEL: Je možné pro entitu zde na Zemi, aby byla tak zmatená, že 
střídavě volá jak Konfederaci, tak skupinu Orionu, jeden po druhém, 
[neslyšitelné] zpátky k [neslyšitelné]? 

RA: Já jsem Ra. To je zcela možné pro nenaladěný kanál, jak nazýváte 
tuto službu, aby přijala jak pozitivní, tak negativní komunikace. Pokud je 
entita v základě svého zmatení orientována na službu ostatním, začne 
entita přijímat zprávy záhuby. Pokud je entita v základě komplexu bytí 
orientována směrem k službě sobě samé, začnou křižáci, pro které v 
tomto případě není nezbytné lhát, jednoduše předávat filosofii, kterou 
zde mají předat. Mnoho z vašich takzvaných kontaktů mezi vašimi lidmi 
bylo zmatených a sebe-zničujících, protože kanály byly orientované 
směrem k službě ostatním, ale s touhou po důkazu byly otevřeny ke 
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lživým informacím křižáků, kteří pak byli schopní neutralizovat 
efektivitu kanálu. 

12.16 TAZATEL: Je většina z těchto křižáků čtvrté úrovně? 

RA: Já jsem Ra. Většina je ze čtvrté úrovně. To je správně. 

12.17 TAZATEL: Objevuje se normálně jedinec ze čtvrté úrovně... nebo jsou pro 
nás normálně neviditelní? 

RA: Já jsem Ra. Použití slova „normální“ mate význam otázky. Nechte 
[ji] nás přeformulovat pro jasný význam. Čtvrtá úroveň není, z vlastní 
vůle, viditelná třetí úrovni. Pro čtvrtou úroveň je možné aby byla 
viditelná. Nicméně není volbou entity čtvrté úrovně být viditelná kvůli 
nezbytnosti soustředění se na spíše obtížný vibrační komplex, který je 
třetí úrovně, jež prožíváte. 

12.18 TAZATEL: Jsou v současnosti nějací jedinci z Konfederace nebo Orionu 
žijící na Zemi, námi viditelní a důležití v naší společnosti? Chodící mezi 
námi? 

RA: Já jsem Ra. Nejsou zde žádné entity ani jedné skupiny které v 
současnosti chodí mezi vámi. Nicméně křižáci Orionu používají dva typy 
entit k provádění jejich úmyslů, řekněme. První typ je myšlenkové 
formy, druhý druhem robota. 

12.19 TAZATEL: Mohl byste popsat robota? 

RA: Já jsem Ra. Robot může vypadat jako jakákoli jiná bytost. Je to 
konstrukt. 

12.20 TAZATEL: Je robot to, co je normálně nazýváno „Muži v černém“? 

RA: Já jsem Ra. To je nesprávně. 

12.21 TAZATEL: Kdo jsou Muži v černém? 

RA: Já jsem Ra. Muži v černém jsou typy entity myšlenkové formy, které 
mají určité bytí v jejich ustrojení (make-upu). Mají určité dané fyzické 
charakteristiky. Nicméně jejich pravá vibrační povaha je bez vibračních 
charakteristik třetí úrovně, a proto jsou schopní se materializovat a de-
materializovat, kdykoliv je to nutné. 

12.22 TAZATEL: Jsou tedy všichni z těchto Mužů v černém užiti orionskými 
křižáky? 
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RA: Já jsem Ra. To je správně. 

12.23 TAZATEL: Pokud by mě jeden navštívil a já bych jej chytil a zamkl ve 
skříni, mohl bych ho [tam] nechat nebo by zmizel? 

RA: Já jsem Ra. To záleží, který typ entity byste chytil. Jste nejspíše 
schopen vnímat konstrukt. Konstrukt může krátkou dobu zůstat, ačkoliv 
tyto konstrukty mají schopnost zmizet. Naprogramování těchto 
konstruktů nicméně ztěžuje dálkové ovládání. Nebyl byste schopen se 
utkat s entitou myšlenkové formy typu Mužů v černém, jak je nazýváte. 

12.24 TAZATEL: Bylo by to proti Zákonu jednoty a dělal bych chybu chytáním 
těchto entit? 

RA: Já jsem Ra. Pod Zákonem jednoty nejsou žádné chyby. 

12.25 TAZATEL: Chci říci, že bych byl polarizovaný více k službě sobě samému 
nebo směrem k službě ostatním, když bych provedl tento čin zamykání 
myšlenkové formy nebo konstruktu? 

RA: Já jsem Ra. Můžete zvážit tuto otázku sám. My Zákon jednoty 
interpretujeme, ale neradíme o něm. 

12.26 TAZATEL: Děkuji vám. Dobře, mluvil jste o Poutnících. Kdo jsou 
Poutníci? Odkud pocházejí? 

RA: Já jsem Ra. Představte si, chcete-li, písky vašich pobřeží. Tak 
bezpočetné jako zrnka písku jsou zdroje inteligentního nekonečna. Když 
dosáhne společenský paměťový komplex úplného porozumění svému 
přání, může dojít k závěru, že jeho přáním je služba ostatním se 
zkreslením směrem k chycení natažené ruky, obrazně řečeno, každé 
entity, která volá o pomoc. Tyto entity, které můžete nazývat Bratři a 
Sestry zármutku, směřují směrem k tomuto volání zármutku. Tyto entity 
jsou ze všech koutů nekonečného stvoření a jsou k sobě svázány touhou 
sloužit v tomto zkreslení. 

12.27 TAZATEL: Kolik jich je nyní inkarnovaných na Zemi? 

RA: Já jsem Ra. Počet je přibližný díky velkému příchodu těch v této 
době narozených, a to kvůli intenzivní potřebě rozjasnit planetární 
vibraci, a tak pomoci při sklizni. Počet se blíží k šedesáti pěti milionům. 

12.28 TAZATEL: Je většina z nich čtvrté úrovně? Z jaké úrovně pocházejí? 
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RA: Já jsem Ra. Několik jich tu je ze čtvrté úrovně. Největší počet 
Poutníků, jak je nazýváte, je ze šesté úrovně. Touha sloužit musí být 
zkreslena směrem k velké čistotě mysli a tomu, co můžete nazvat 
udatností nebo odvahou v závislosti na úsudku vašeho komplexu 
zkreslení. Výzva/nebezpečí Poutníka spočívá v tom, že zapomene na svou 
misi, stane se karmicky zapojeným, a je tak vtažen do víru ze kterého se 
inkarnoval a tím pomohl destrukci. 

12.29 TAZATEL: Co by mohla jedna z těchto entit udělat, aby se stala karmicky 
zapojenou? Mohl byste nám dát příklad? 

RA: Já jsem Ra. Entita, která jedná vědomě nemilujícím způsobem při 
práci s ostatními bytostmi, se může stát karmicky zapojenou. 

12.30 TAZATEL: Právě mě napadla myšlenka. Mají někteří z těchto Poutníků 
fyzické indispozice v současné situaci na Zemi? 

RA: Já jsem Ra. Díky extrémní různorodosti mezi vibračními zkresleními 
třetí úrovně a těch z hustších úrovní, chcete-li, je pro Poutníky pravidlem 
nějaká forma hendikepu, obtíže nebo pocitu odcizení, které je závažné. 
Nejběžnější z těchto obtíží jsou pocit odcizení, reakce proti planetární 
vibraci osobními poruchami, jak byste je nazvali, a obtíže tělesného 
komplexu vykazující problémy s přizpůsobením se planetárním vibracím 
jako jsou alergie, jak byste je nazvali. 

12.31 TAZATEL: Existuje pro tyto entity nějaký nejlepší způsob vyléčení sebe 
sama nebo jejich fyzických obtíží? 

RA: Já jsem Ra. Toto bude poslední úplná otázka tohoto času/prostoru. 

Samo-léčící zkreslení je uskutečněné skrze poznání spočívání 
inteligentního nekonečna uvnitř sebe sama. Toto je určitým způsobem 
blokováno v těch, kteří nejsou dokonale v rovnováze v rámci komplexu 
těla. Zablokování se liší od entity k entitě. Je zapotřebí vědomé 
povědomí duchovní povahy reality, chcete-li, a souvztažné vlévání této 
reality do jednotlivého komplexu mysli/těla/ducha, aby probíhalo léčení. 

Použijeme tento nástroj jako příklad. Části jeho obtíží, jak nazýváte 
tento komplex zkreslení, jejichž rovnováha může být zdokonalena, jsou 
způsobeny primárně zablokováním indigového paprsku nebo 
energetického centra epifýzy. Toto centrum přijímá inteligentní energii 
ze všech zákonných zdrojů uvnitř jednoho Stvoření; to jest zákonných 
uvnitř tohoto zkreslení nebo iluze třetí úrovně. Pokud není žádné 
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zablokování, tyto energie se vlévají nebo vtékají dovnitř komplexu 
mysli/těla/ducha a zdokonalují moment za momentem komplex těla 
jednotlivce. 

Tento nástroj také prožívá určité zkreslení energetického centra zeleného 
paprsku, které můžete nazvat srdečním centrem. To je až příliš otevřeno 
díky zkreslení intenzivní touhy na části tohoto komplexu 
mysli/těla/ducha směrem ke službě ostatním, nebo jak byste to mohli 
nazvat, k všeobecné lásce. Proto se tato entita obětuje bez ohledu na svoje 
rezervy ve zkreslení komplexu mysli/těla/ducha v souvislosti s tím, co 
nazýváte silou nebo energií. Zkreslení je primárně kvůli zablokování 
indigového paprsku. Jak jsme řekli dříve, zkreslení v nepochopení 
nástroje zodpovědného za toto zablokování je základní orientace směrem 
k víře v nehodnotnost. Zkreslení nehodnotnosti blokuje volný tok 
inteligentní energie. 

Sedmý neboli fialový paprsek je nenarušený, nejedná se pouze o 
energetický receptor, ale o celkový součet vibračního stupně jednotlivce. 
Ostatní energetická centra jsou také docela čistá. V tomto případě je 
řešením pro léčení činnost, která uvádí do praxe mírumilovné pochopení 
ve zkreslení pokory, že entita je jednou spolu se Stvořitelem, a proto 
zdokonalenou a ne oddělenou. V každém případě to, co byste nazvali 
špatným zdravotním stavem, je jedno nebo více blokovaných 
energetických center. Inteligence komplexu mysli/těla/ducha potřebuje 
být tedy upozorněna buď sebou jako léčitelem, nebo katalyzátorem 
jiného léčitele, jak jsme řekli dříve. 

Je zde krátká otázka předtím, než zavřeme tuto relaci? 

12.32 TAZATEL: Je pro vás možné nám říct, zda kdokoliv z nás tří jsou Poutníci 
nebo jimi byli? 

RA: Já jsem Ra. Během skenování každého z přítomných komplexů 
mysli/těla/ducha nalézáme již kompletní jistotu této skutečnosti, a proto 
nenacházíme žádnou újmu rekapitulace této skutečnosti. Každý z 
přítomných je Poutníkem následujícím misi, pokud si přejete. 

12.33 TAZATEL: Děkuji vám. Je zde něco, co můžeme udělat, aby byl nástroj 
více v pohodlí? 

RA: Já jsem Ra. Prosíme vás zarovnat objekt, na kterém se symboly 
nacházejí. Není to významné zkreslení pro jednu relaci, ale shledáte skrze 
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měření celkového shromáždění, že odpočívadlo je jedna celá čtyři stupně 
[1,4°] od správného zarovnání, odpočívadlo dalšího půl stupně [0,5°] od 
správné orientace. Nedělejte si s tímto přehnané starosti v současném 
bodě prostoru/času, ale nedovolte těmto zkreslením, aby zůstala po 
dlouhou dobu, nebo bude kontakt postupně narušen. 

Já jsem Ra. Zanechávám vás v lásce a světle jednoho nekonečného 
Stvořitele. Jděte vpřed s radostí v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.
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RELACE 13 
29. ledna 1981 

13.0 RA: Já jsem Ra. Vítám vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní 
komunikuji. 

13.1 TAZATEL: První věc, kterou bych chtěl udělat, je omluvit se za hloupé 
otázky, které jsem kladl při hledání toho, co bychom měli dělat. Považuji 
to, co děláme, za velkou čest a privilegium být také skromnými posly 
Zákona jednoty, a v současné době věřím, že [správným] způsobem 
přípravy této knihy je začít na počátku stvoření, dále pokračovat evolucí 
člověka a evolucí člověka na Zemi, podle mého nejlepšího [neslyšitelné] 
všech dob a vyšetřit, jak byl Zákon jednoty použit [neslyšitelné]. Také si 
myslím, že... že musím dokončit knihu... nechat materiál, který již 
máme, dát na konec knihy… [neslyšitelné]. Také bych navrhl titul 
knihy, The Law of One (Zákon jednoty). Rád bych určil Ra jako autora. 
Souhlasil byste s tím? 

RA: Já jsem Ra. Váš dotaz je nejasný. Mohl byste prosím stanovit jako 
oddělené otázky každou oblast dohody? 

13.2 TAZATEL: Za prvé, rád bych začal na počátku stvoření, jak jen dalece 
zpátky můžeme jít, a pokračoval vývojem člověka až do současnosti. Je 
toto přijatelné? 

RA: Já jsem Ra. To je zcela na vašem úsudku/porozumění/rozhodnutí. 

13.3 TAZATEL: Za druhé bych rád nazval knihu The Law of One (Zákon 
jednoty), autor Ra. Je toto přijatelné? 

RA: Titul knihy je přijatelný. Autorství vibračního zvukového komplexu 
Ra je podle našeho zkreslení porozumění nekompletním. My jsme 
poslové. 

13.4 TAZATEL: Můžete uvést, kdo by pak měl být autorem knihy? 

RA: Mohu pouze žádat, pokud váš úsudek/porozumění navrhuje použít 
tento vibrační zvukový komplex Ra, aby byla připojena fráze „Skromný 
posel Zákona jednoty“. 
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13.5 TAZATEL: Děkuji vám. Můžete mi říci o nejzazší, první známé 
skutečnosti v [procesu] stvoření? 

RA: Já jsem Ra. První známou věcí ve stvoření je nekonečno. Nekonečno 
je stvoření. 

13.6 TAZATEL: Z tohoto nekonečna muselo vzejít to, co prožíváme jako 
stvoření. Jaký byl další krok dalšího vývoje? 

RA: Já jsem Ra. Nekonečno se stalo vědomým. To byl další krok. 

13.7 TAZATEL: Co se stalo po tom? 

RA: Vědomí vedlo soustředění se na nekonečno do nekonečné energie. 
Nazýváte to rozličnými vibračními zvukovými komplexy, nejběžnější pro 
vaše uši je „Logos“ neboli „Láska“. Stvořitel je soustředěním nekonečna, 
jako vědomý nebo uvědomělý princip, pro co nejlepší pochopení/učení 
ve vašem jazyce jej můžeme nazvat jako inteligentní nekonečno. 

13.8 TAZATEL: Můžete uvést další krok? 

RA: Další krok se stále nachází v tomto prostorovém/časovém bodu ve 
vaší iluzi a dosahuje svého postupu, jak to můžete vidět ve vaší iluzi. 
Dalším krokem je nekonečná reakce na kreativní princip následující 
Zákon jednoty v jednom ze svých prvotních zkresleních, svobodné vůli. 
Proto je možných mnoho, mnoho dimenzí, nekonečných v počtu. 
Energie se posouvá z inteligentního nekonečna nejprve pomocí výlevu 
nahodilé kreativní síly; toto pak vytváří vzory, které vypadají v 
holografickém stylu jako celkové stvoření, nehledě na to, který směr nebo 
energie je zkoumaná. Tyto vzory energie pak začínají upravovat své 
vlastní lokální, řekněme, rytmy a pole energie a tím vytvářejí dimenze a 
vesmíry. 

13.9 TAZATEL: Můžete mi tedy říct, jak byly galaxie a tento planetární systém 
zformovány? 

RA: Já jsem Ra. Je třeba si představit velký myšlenkový skok v této otázce, 
protože v předchozí otázce fyzický, jak jej nazýváte, vesmír ještě nebyl 
zrozen. 

Energie se pohybovaly ve zvyšujících se inteligentních vzorech, dokud se 
individualizace různých energií vyzařujících z tvořících principů 
inteligentního nekonečna nestaly takovými, že byly spolu-Stvořiteli. Tím 
započala takzvaná fyzická hmota. Koncept světla je nápomocný v převzetí 
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tohoto velkého kroku myšlenek, jako toto vibrační zkreslení nekonečna 
je stavebním prvkem toho, co je známo jako hmota, světlo stávající se 
inteligentním a plným energie, a tím je prvním zkreslením inteligentního 
nekonečna, které bylo zavoláno tvořícími principy. 

Toto světlo lásky bylo stvořeno, aby mělo ve svých výskytech bytí určité 
charakteristiky, mezi jinými nekonečný celek paradoxně popsaný přímou 
čárou, jak byste ji nazvali. Tento paradox je odpovědný za tvar různých 
entit fyzické iluze, které nazýváte hvězdné soustavy, galaxie a planety, 
všechny otáčivé a tvarově se přibližující čočce (jsou lentikulární). 

13.10 TAZATEL: Myslím, že jsem udělal chybu v položení této otázky, kdy jsem 
se dostal před proces, který jste [předtím] popisoval. Bylo by nápomocné 
vyplnit tento velký skok, který jsem chybně udělal? 

RA: Já jsem Ra. Pokusil jsem se přemostit tuto mezeru. Nicméně se mě 
můžete zeptat jakýmkoliv způsobem, který považujete za vhodný. 

13.11 TAZATEL: Můžete mi říct... když vezmu otázku předešlou té, v níž jsem se 
ptal na galaxie a planety: řekl byste mi další krok, který nastal po tom 
kroku? 

RA: Já jsem Ra. Kroky, jak je nazýváte, jsou v bodě otázky simultánní a 
nekonečné. 

13.12 TAZATEL: Můžete mi říct, jak se inteligentní nekonečno stalo, řekněme... 
(mám potíže s něčím z tohoto jazyka), jak se inteligentní nekonečno stalo 
individualizovaným samo od sebe? 

RA: Já jsem Ra. To je vhodná otázka. 

Inteligentní nekonečno rozeznalo koncept. Tento koncept byl rozeznán 
díky svobodě vůle povědomí. Tento koncept bylo konečno. To byl první 
a původní paradox nebo zkreslení Zákona jednoty. Proto jedno 
inteligentní nekonečno svěřilo samo sebe v průzkumu mnohosti. Díky 
nekonečným možnostem inteligentního nekonečna zde není žádný 
konec mnohosti. Zkoumání má tedy volnost pokračovat nekonečně ve 
věčné přítomnosti. 

13.13 TAZATEL: Byla galaxie, ve které se nacházíme, vytvořena nekonečnou 
inteligencí, nebo byla stvořena částí individualizované nekonečné 
inteligence? 
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RA: Já jsem Ra. Galaxie a veškeré ostatní věci z materiálu, kterého jste si 
vědomi, jsou produkty individualizovaných částí inteligentního 
nekonečna. Když každé zkoumání započalo, našlo na oplátku svoje 
zaměření a stalo se spolu-Stvořitelem. S použitím inteligentního 
nekonečna vytvořila každá část vesmír a dovolujíc plynout rytmus 
svobodné volby, hrajíc s nekonečným spektrem možností, každá 
individualizovaná část usměrnila lásku/světlo do toho, co můžete nazvat 
inteligentní energií, a tím stvořila takzvané přírodní zákony každého 
konkrétního vesmíru. 

Každý vesmír se na oplátku individualizoval na zaměření, stávaje se 
spolu-Stvořitelem, takže dovoluje další odlišnosti, tudíž vytvořil další 
inteligentní energie regulující nebo způsobující, aby se přírodní zákony 
objevily ve vzorech toho, čemu říkáte sluneční soustavy. Takže každá 
sluneční soustava má svůj vlastní, řekněme, místní souřadný systém 
iluzorních přírodních zákonů. Rozumí se, že jakákoli část, nezáleží jak 
malá, jakékoli úrovně nebo iluzorního vzoru, obsahuje, jako v 
holografickém obraze jednoho Stvořitele, který je nekonečnem. Takže 
vše začíná a končí tajemstvím. 

13.14 TAZATEL: Můžete mi říct, jak individualizovaná část inteligentního 
nekonečna vytvořila naši galaxii [neslyšitelné], zda stejná část vytvořila 
náš planetární systém, a pokud ano, jak k tomu došlo? 

RA: Já jsem Ra. Možná jsme špatně rozuměli vaší otázce. Byli jsme pod 
zkreslením/dojmem, že jsme na tento konkrétní dotaz odpověděli. Mohl 
byste otázku přepracovat? 

13.15 TAZATEL: Především jak se, řekněme, planetární systém, ve kterém se 
nacházíme, vyvinul... bylo vše vytvořeno naráz, nebo zde bylo napřed 
vytvořeno naše Slunce a toto [neslyšitelné] bylo vytvořeno. 

RA: Já jsem Ra. Proces je z většího, ve vaší iluzi, k menšímu. Proto spolu-
Stvořitel, který individualizoval galaxii, stvořil energetické vzory, které se 
pak zaměřily na četná zaměření dalšího vědomého povědomí 
inteligentního nekonečna. Takže sluneční soustava, kterou obýváte, se 
skládá z vlastních vzorů, rytmů a takzvaných přirozených (přírodních) 
zákonů, které jsou jedinečné samy o sobě. Nicméně postup je ze 
spirálové energie galaxie k sluneční spirálové energii, k planetární 
spirálové energii, ke zkušenostním okolnostem spirálové energie, které 
začínají první úrovní povědomí nebo vědomí planetárních entit. 
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13.16 TAZATEL: Mohl byste mi říct o té první úrovni planetárních entit? 

RA: Já jsem Ra. Každý krok shrnuje (rekapituluje) inteligentní 
nekonečno ve svém objevu povědomí. V planetárním prostředí vše začíná 
v tom, co byste nazvali chaosem, energií nesměrovou a náhodnou ve 
svém nekonečnu. Pomalu, ve vašem pochopení, se formuje zaměření se 
na uvědomění si sebe sama. Takže se Logos pohybuje. Světlo přichází 
formovat temnotu podle vzorů a vibračních rytmů spolu-Stvořitele, takže 
vytváří určitý typ zkušenosti. Toto začíná první úrovní, která je úrovní 
vědomí, [kde se] minerální a vodní život na planetě učí z ohně a větru o 
povědomí bytí. Toto je první úroveň. 

13.17 TAZATEL: Postupuje pak první úroveň směrem k většímu povědomí? 

RA: Spirálovitá energie, což je charakteristika, kterou nazýváte „světlo“, se 
pohybuje přímou čárovou spirálou a tím dává spirálám neodvratný 
vektor vzhůru k obsažnějšímu bytí ve vztahu k inteligentnímu 
nekonečnu. Tedy první dimenzionální bytí usiluje o lekce druhé úrovně 
a typu povědomí, který zahrnuje spíše růst než rozpad nebo náhodnou 
změnu. 

13.18 TAZATEL: Mohl byste definovat to, co myslíte růstem? 

RA: Já jsem Ra. Představte si, chcete-li, rozdíl mezi životem prvně-
vibračního minerálu nebo vody a nižšími bytostmi druhé úrovně, které se 
začínají pohybovat uvnitř [svého bytí] a na svém bytí. Tento pohyb je 
charakteristikou druhé úrovně, usilující o světlo a růst. 

13.19 TAZATEL: Usilováním směrem ke světlu, co tím myslíte? 

RA: Já jsem Ra. Velmi zjednodušeným příkladem růstu druhé úrovně 
usilující směrem ke světlu je list usilující směrem ke zdroji světla. 

13.20 TAZATEL: Existuje nějaký fyzický rozdíl mezi první a druhou úrovní? 
Například pokud bych mohl vidět planetu druhé úrovně a planetu první 
úrovně vedle sebe, mohl bych v mém současném stavu vidět obě? Byly by 
obě viditelné? 

RA: Já jsem Ra. To je správně. Všechno z oktávy vaší úrovně by bylo 
jasně viditelné, pokud by se čtvrtá až sedmá svobodně nezvolily za 
neviditelné. 

13.21 TAZATEL: Jak potom postupuje druhá úroveň do třetí? 
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RA: Já jsem Ra. Druhá úroveň usiluje o třetí, která je úrovní uvědomění 
si sebe sama nebo sebe-uvědomění. Úsilí se děje skrze vyšší formy druhé 
úrovně, kterým je bytostmi třetí úrovně udělena identita do té míry, že se 
stanou sebe-uvědomělými komplexy mysli/těla, tudíž se stávají komplexy 
mysli/těla/ducha a vstupují do třetí úrovně, [která je] první úrovní 
vědomí ducha. 

13.22 TAZATEL: Jaká je úroveň naší planety Země v současné době? 

RA: Já jsem Ra. Sféra, kterou obýváte, je třetí úrovně ve svém bytí 
komplexu mysli/těla/ducha. Nyní je v kontinuu prostoru/času čtvrté 
úrovně. Toto způsobuje poněkud obtížnou sklizeň. 

13.23 TAZATEL: Jak se planeta třetí úrovně stane planetou čtvrté úrovně? 

RA: Já jsem Ra. Toto bude poslední úplná otázka. 

Čtvrtá úroveň je, jak jsme řekli, tak uspořádána ve svém přístupu jako 
tikání hodin. Prostor/čas vaší sluneční soustavy umožnil této planetární 
sféře se pohybovat ve spirále do prostoru/času jiné vibrační konfigurace. 
To způsobuje planetární sféře být ovlivňována těmito novými 
zkresleními. Nicméně myšlenkové formy vašich lidí jsou během tohoto 
časového úseku takové, že komplexy mysli/těla/ducha jak individuální, 
tak společenské jsou roztroušené po celém spektru, namísto toho, aby se 
staly schopnými uchopit, řekněme, střelku a namířit kompas jedním 
směrem. 

Takže vstup do vibrace lásky, někdy nazývané vašimi lidmi jako vibrace 
porozumění, není se současným společenským komplexem efektivní. 
Proto sklizeň bude taková, že mnozí budou opakovat cyklus třetí úrovně. 
Energie vašich Poutníků, vašich učitelů a adeptů se snaží v tomto bodě o 
zvýšení sklizně. Nicméně těch na sklizení je málo. 

13.24 TAZATEL: Chtěl bych se omluvit, že někdy pokládám chybné nebo 
nepatřičné otázky. Je občas těžké se ptát přesně a klást správné otázky. 
Nepřeji si opakovat témata [která jsme již pokryli]. Všiml jsem si, že 
doba [této relace] je mírně kratší než předchozí relace. Je pro to nějaký 
důvod? 

RA: Já jsem Ra. Životní energie tohoto nástroje je poněkud nízká. 

13.25 TAZATEL: Z toho předpokládám, že by nebylo dobrým nápadem mít 
dnes další relaci. Je to správně? 
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RA: Já jsem Ra. Je v pořádku mít další relaci později, pokud bude 
akceptováno, že budeme monitorovat tento nástroj a přestaneme jej 
používat, jestliže hladina materiálu, který od něj bereme, bude nízká. 
Nepřejeme si tento nástroj vyčerpat. 

13.26 TAZATEL: Toto je vždy přijatelné v jakékoli relaci. Vyslovím svou 
poslední otázku. Je zde něco, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v 
pohodlí nebo abychom usnadnili tyto komunikace? 

RA: Já jsem Ra. Vše je v pořádku. Každý je velmi svědomitý. Pokračujte 
stejně. Máte jinou krátkou otázku? 

13.27 TAZATEL: Tom Flaherty zde bude tento večer a bude pomáhat při večerní 
relaci. Je to v pořádku? 

RA: Já jsem Ra. To je správně. 

Já jsem Ra. Zanechávám vás v lásce a světle jednoho nekonečného 
Stvořitele. Jděte vpřed, a proto s radostí v síle a míru jednoho Stvořitele. 
Adonai.
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RELACE 14 
29. ledna 1981 

14.0 RA: Já jsem Ra. Vítám vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní 
komunikujeme. 

14.1 TAZATEL: Vrátím se k dnešní ranní práci, [neslyšitelné]. Řekl jste, že 
druhá úroveň se snaží o úroveň třetí, která je úrovní uvědomění si sebe 
sama neboli sebe-uvědomění. Tato snaha se děje skrze vyšší formy druhé 
úrovně, které jsou pozvednuty bytostmi třetí úrovně. Můžete vysvětlit, co 
tímto myslíte? 

RA: Já jsem Ra. Stejně jak byste oblékl roucho, tak vaše bytosti třetí 
úrovně investují nebo odívají některé bytosti druhé úrovně sebe-
uvědoměním. Toto se často činí skrze příležitost těch, kterým říkáte 
domácí zvířata (mazlíčci). To se také děje různými jinými způsoby 
pozvednutí. Tyto zahrnují mnohé takzvané komplexy náboženských 
praktik, které personifikují a posílají lásku různým přírodním bytostem 
druhé úrovně v jejich skupinové formě. 

14.2 TAZATEL: Když byla tato Země druhé úrovně, jak byly bytosti druhé 
úrovně na této Zemi pozvednuty? 

RA: Nebyl zde typ pozvednutí, který byl popsán, ale jednoduché 
pozvednutí třetí úrovně, což je linie spirálovitého světla volající zkreslení 
vzhůru z úrovně do úrovně. Proces trvá déle, když není pozvednutí 
učiněno inkarnovanými bytostmi třetí úrovně. 

14.3 TAZATEL: Jaká pak byla forma druhé úrovně... jak vypadala... která se 
stala člověkem Země třetí úrovně? Jak vypadal ve druhé úrovni? 

RA: Já jsem Ra. Rozdíly mezi tělesnými formami druhé a třetí úrovně by 
v mnoha případech byly více podobné jedna druhé. V případě vaší 
planetární sféry byl proces přerušen těmi, kteří se zde inkarnovali z 
planetární sféry, kterou nazýváte Mars. Byli přizpůsobeni genetickými 
změnami, a proto zde byl určitý rozdíl, který byl velice znatelný od 
postupného zvedání dvounohých forem z vaší druhé úrovně do třetí 
úrovně. Toto nemělo nic společného s takzvaným umístěním duše. Bylo 
to pouze spjato s okolnostmi příchodu těch z jiné kultury. 
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14.4 TAZATEL: Chápu [z] předešlého materiálu, že se toto stalo před 75 000 
lety. To byl počátek procesu naší třetí úrovně. Můžete mi popsat historii 
týkající se pouze bodů evoluce, řekněme, která nastala v rámci těchto 75 
000 let, jakékoliv specifické časy nebo body, kde byly učiněny pokusy 
zvýšit vývoj této třetí úrovně? 

RA: Já jsem Ra. První pokus pomoci vašim lidem byl v čase sedm pět 
nula nula nula [75 000]. Tento pokus před sedmdesáti pěti tisíci [75 
000] vašimi lety byl námi popsán posledně. Další pokus byl přibližně 
před pět osm nula nula nula, padesáti osmi tisíci [58 000] vašimi lety, 
který pokračoval po dlouhou dobu ve vašem měření, s těmi z Mu, jak 
nazýváte tuto rasu nebo společenský komplex mysli/těla/ducha. Další 
pokus přišel po dlouhé době a nastal před přibližně třinácti tisíci [13 
000] vašimi lety, kdy byla určitá inteligentní informace nabídnuta těm 
z Atlantidy, byla stejného typu o léčení a práci s krystaly, o čemž jsme 
mluvili dříve. Další pokus byl před jedna jedna nula nula nula, jedenácti 
tisíci [11 000] vašimi roky. Toto jsou odhady, protože nejsme zcela 
schopní zpracovat váš měřící systém kontinua prostoru/času. Tento 
nastal tam, co nazýváte Egypt a o něm jsme již také mluvili. Stejné 
bytosti, které s námi přišly, se vrátily přibližně o tři pět nula nula [3 500] 
roků později za účelem ještě jednou pomoci společenskému komplexu 
mysli/těla/ducha Jižní Ameriky. Nicméně pyramidy těchto takzvaných 
měst nebyly používány odpovídajícím způsobem. 

Proto o to nebylo dále usilováno. Bylo zde přistání přibližně před tři nula 
nula nula, třemi tisíci [3 000] vašimi lety opět v Jižní Americe, jak ji 
nazýváte. Bylo zde také několik pokusů pomoci vašim lidem před 
přibližně dva tři nula nula [2 300] lety v oblasti Egypta. Ve zbytku cyklu 
jsme nikdy neopustili vaši pátou úroveň a v tomto posledním malém 
cyklu pracujeme na přípravě na sklizeň. 

14.5 TAZATEL: Byla návštěva Egypta před 11 000 lety jedinou, kde jste 
skutečně chodili po Zemi? 

RA: Já jsem Ra. Chápu vaši otázku jako zkreslenou směrem k vám, spíše 
než směrem k ostatním. My z vibračního zvukového komplexu Ra jsme 
chodili mezi vámi pouze v tuto dobu. 

14.6 TAZATEL: Pochopil jsem, že jste v dřívější relaci řekl, že pyramidy byly 
postaveny kolem Země. Kolik pyramid bylo postaveno? 
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RA: Já jsem Ra. Existuje šest vyvažovacích pyramid a pět dva, padesát dva 
[52] jiných postavených pro další léčení a zasvěcovací práci mezi vašimi 
společenskými komplexy mysli/těla/ducha. 

14.7 TAZATEL: Co je vyvažovací pyramida? 

RA: Já jsem Ra. Představte si, chcete-li, mnoho silových polí Země v 
jejich geometricky přesné síti. Energie proudí do rovin Země, jak byste je 
nazvali, z magneticky určených bodů. Díky rostoucím zkreslením 
myšlenkových forem v pochopení Zákona jednoty byla sama planeta 
viděna tak, že má potenciál k nevyváženosti. Vyvažovací pyramidální 
struktury byly nabity krystaly, které přitahovaly příslušnou rovnováhu z 
energetických polí proudících do rozličných geometrických center 
elektromagnetické energie, které obklopují a tvarují planetární sféru. 

14.8 TAZATEL: Udělám přehled a vy mi řeknete, zda mluvím správně. 
Všechny z těchto návštěv za posledních 75 000 let se konaly z důvodu 
předat lidem Země pochopení Zákona jednoty a tímto způsobem jim 
dovolit postoupit výše skrze čtvrtou, pátou, šestou úroveň. Toto bylo 
službou Zemi. Pyramidy byly také použity pro předání Zákona jednoty 
svým vlastním způsobem. Vyvažovací pyramidy, tím si nejsem příliš jistý. 
Říkám to doposud správně? 

RA: Já jsem Ra. Říkáte to správně v mezích přesnosti dovolených 
jazykem. 

14.9 TAZATEL: Způsobily vyvažovací pyramidy Zemi změnu její osy? 

RA: Já jsem Ra. Dotaz není jasný. Prosím přeformulujte. 

14.10 TAZATEL: Vztahuje se vyvažování k vyvažování jednotlivce, který je 
zasvěcen v pyramidě, nebo se vztahuje k fyzickému vyvažování Země v 
její ose v prostoru? 

RA: Já jsem Ra. Vyvažovací pyramidální struktury mohly být a byly 
použity pro zasvěcení jednotlivce. Nicméně použití těchto pyramid bylo 
také navrženo pro vyvažování planetární energetické sítě. Ostatní 
pyramidy nejsou správně umístěny pro léčení Země, ale pro léčení 
komplexů mysli/těla/ducha. Všimli jsme si, že vaše úroveň byla zkreslena 
směrem k tomu, co je nazýváno v našem zkreslení/chápání třetí úrovně 
jako předčasný proces stárnutí. Pokoušeli jsme se pomoci komplexům 
mysli/těla/ducha třetí úrovně vaší planetární sféry umožněním delšího 
časového/prostorového kontinua v jedné inkarnaci za účelem získání více 
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příležitostí učit/vyučovat Zákony nebo Způsoby prvotního zkreslení 
Zákona jednoty, což je Láska. 

14.11 TAZATEL: Udělám toto prohlášení. Můžete mi říci, zda mluvím správně. 
Způsob, jakým tomu rozumím je, že vyvažovací pyramidy měly dělat to, 
co nazýváme prodloužení doby života místních entit, takže mohly získat 
více moudrosti Zákona jednoty naráz, zatímco byly ve fyzické formě. Je 
to správně? 

RA: Já jsem Ra. To je správně. Nicméně pyramidy, námi nenazývané 
vibračním zvukovým komplexem vyvažovací pyramidy, byly většího 
počtu a byly používány výhradně pro výše uvedený účel a 
učení/vyučování léčitelů, jak nabít a umožnit tyto procesy. 

14.12 TAZATEL: George Van Tassel postavil stroj v naší západní poušti zvaný 
„Integratron“. Bude tento stroj fungovat pro svůj účel prodloužení doby 
života? 

RA: Já jsem Ra. Stroj je neúplný a nebude fungovat pro výše zmíněný 
účel. 

14.13 TAZATEL: Kdo dal Georgeovi informace, jak jej postavit? 

RA: Já jsem Ra. Byly dva kontakty, které předaly entitě s vibračním 
zvukovým komplexem George tuto informaci. Jeden byl z Konfederace. 
Druhý byl ze skupiny Orion. Konfederace byla donucena nalézt zkreslení 
směrem pro ne-kontakt kvůli změně vzorů komplexu vibrační mysli 
nazývaného George. Tudíž skupina Orion použila tento nástroj; nicméně 
tento nástroj, ačkoliv zmaten, byl komplexem mysli/těla/ducha oddaným 
v srdci ke službě ostatním, takže, řekněme, nejhorší, co mohlo být 
učiněno, bylo zdiskreditovat tento zdroj. 

14.14 TAZATEL: Mělo by nyní nějakou hodnotu pro lidi této planety, v této 
době, dokončit tento stroj? 

RA: Já jsem Ra. Sklizeň je nyní. V současné době není žádný důvod 
vyvíjet úsilí ke zkreslením směrem k dlouhověkosti, ale raději podporovat 
zkreslení k hledání svého srdce, protože to, co sídlí jasně v energetickém 
poli fialového paprsku, určí sklizeň každého komplexu mysli/těla/ducha. 

14.15 TAZATEL: Když se vrátíme na začátek tohoto 75 000letého období, 
sklízení nastalo 25 000 let po začátku, což by, předpokládám, bylo 
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období před 50 000 roky. Můžete mi říci, kolik v té době bylo z naší 
planety sklizeno? 

RA: Já jsem Ra. Nikdo nebyl sklizen. 

14.16 TAZATEL: Nebyla žádná sklizeň? A co před 25 000 roky? Proběhla sklizeň 
pak? 

RA: Já jsem Ra. Sklízení začalo v pozdější části, jak měříte čas/prostor, 
druhého cyklu s jednotlivci nalézajícími bránu do inteligentního 
nekonečna. Sklizeň v té době, ačkoli extrémně malá, se týkala entit s 
extrémním zkreslením směrem k službě entitám, které nyní měly 
opakovat hlavní cyklus. Tyto entity proto zůstaly ve třetí úrovni, ačkoli 
mohly v kterémkoli okamžitém/přítomném bodě opustit tuto úroveň 
použitím inteligentního nekonečna. 

14.17 TAZATEL: Pak tedy při sklizni před 25 000 roky entity, které mohly být 
sklizeny do čtvrté úrovně, zde zůstaly ve službě planetární populaci. Je to 
správně? 

RA: Já jsem Ra. To je správně. Tudíž zde nebyla žádná sklizeň, ale byly 
zde sklizně-schopné entity, které si způsob svého vstupu do čtvrté úrovně 
vyberou. 

14.18 TAZATEL: Pak v posledních 2 300 letech aktivně pracujete na vytvoření 
co možná největší možné sklizně na konci 75 000letého cyklu. Můžete 
sdělit ve vztahu k Zákonu jednoty, proč to děláte, jednoduše jako 
stanovisko vašich důvodů? 

RA: Já jsem Ra. Mluvím za společenský paměťový komplex nazvaný Ra. 
Přišli jsme mezi vás vám pomoci. Naše snahy ve službě byly zvráceny. 
Naše touha je pak eliminovat, jak jen to bude možné, zkreslení 
způsobené těmi neporozuměními naší informace a vedení. Hlavní důvod 
služby, kterou Konfederace nabízí, je prvotní zkreslení Zákona jednoty, 
což je služba. Jedna Bytost stvoření je podobna tělu, pokud přijmete tuto 
analogii třetí úrovně. Ignorovali bychom bolest v noze? Modřiny na kůži? 
Říznutí, které hnisá? Ne. Nejde ignorovat volání. My, entity zármutku, 
si vybíráme jako naši službu pokus léčit zármutek, což nazýváme analogií 
k bolestem komplexu zkreslení fyzického těla. 

14.19 TAZATEL: Jaké je Ra úrovně? 
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RA: Já jsem Ra. Jsem šesté úrovně se silným hledáním směrem k úrovni 
sedmé. Naše sklizeň se bude konat pouze za přibližně dva a půl milionu 
vašich let a je naší touhou být připraveni na sklizeň, jakmile se bude 
přibližovat do našeho kontinua prostoru/času. 

14.20 TAZATEL: A vy se připravujete na sklizeň skrze nejlepší službu, kterou 
můžete poskytnout. Je to správně? 

RA: To je správně. Nabízíme Zákon jednoty, řešení paradoxů, 
vyrovnávání lásky/světla a světla/lásky. 

14.21 TAZATEL: Jak je dlouhý jeden váš cyklus? 

RA: Já jsem Ra. Jeden náš cyklus je vypočítán na sedm pět nula nula nula 
nula nula nula nula [750 000 000 (?)], sedm pět milionu [75 000 000] 
vašich let. 

14.22 TAZATEL: 75 milionů? 

RA: To je správně. 

14.23 TAZATEL: Ve vaší službě předávání Zákona jednoty pracujete v 
současnosti s jinými planetami, než je Země nebo pouze se Zemí? 

RA: Já jsem Ra. V současné době pracujeme pouze s touto planetární 
sférou. 

14.24 TAZATEL: Uvedl jste, že jste byl volán 352 000 pozemskými entitami. 
Znamená to, že toto číslo je počet těch, které chápou a přijímají Zákon 
jednoty? Rozumím tomu správně? 

RA: Já jsem Ra. Nemůžeme odhadnout správnost vašeho tvrzení, protože 
ti, kteří volají, nejsou ve všech případech schopni rozumět odpovědím 
[na] jejich volání. Navíc ti, kteří dříve nevolali, mohou, s velkým 
traumatem, nalézt odpovědi k volání téměř zároveň se svým pozdějším 
voláním. Ve volání není žádný čas/prostor. Proto nedokážeme 
odhadnout počet vašich komplexů mysli/těla/ducha, které budou ve 
vašem zkreslení kontinua prostoru/času slyšet a rozumět. 

14.25 TAZATEL: Jak provádíte vaši normální službu? Jak jste normálně předávali 
Zákon jednoty v posledních 2 300 letech? Jak jste to normálně předávali 
lidem na Zemi? 

RA: Já jsem Ra. Používáme kanály, jako je tento, ale ve většině případů se 
kanály cítí být inspirovány sny a vizemi, aniž by si byly vědomy, vědomě, 
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naší identity nebo existence. Tato konkrétní skupina byla specificky 
trénována, aby rozpoznala takový kontakt. To způsobuje, že si je tato 
skupina schopna uvědomit ohniskový nebo vibrační zdroj informací. 

14.26 TAZATEL: Když kontaktujete entity v jejich snech a naopak, 
předpokládám, že tyto entity musí prvně hledat ve směru Zákona 
jednoty. Je to správně? 

RA: Já jsem Ra. To je správně. Například, entity národa Egypta byly ve 
stavu panteizmu, jak můžete nazvat zkreslení směrem k oddělenému 
uctívání různých částí Stvořitele. Byli jsme schopni kontaktovat jednoho, 
jehož orientace byla směrem k Jednotě. 

14.27 TAZATEL: Trauma, pouze to tak nazvu... předpokládám, že přinese, 
jakmile cyklus skončí, nepříjemnosti [neslyšitelné]. Některé entity 
začnou hledat nebo dostanou katalyzátor, dalo by se říci, k hledání kvůli 
traumatu a možná uslyší vaše slova možná skrze telepatii nebo psaný 
materiál, například až publikujeme tuto knihu. 

RA: Já jsem Ra. Rozumíte tomu správně až na nepochopení, že 
nepříjemnosti začaly. 

14.28 TAZATEL: Můžete mi říct, kdo byl zodpovědný za předávání knihy 
Oahspe (Oahspe: Nová bible)? 

RA: Já jsem Ra. Toto bylo předáno jedním ze statusu společenského 
paměťového komplexu Konfederace, jehož myšlenka, jak byla předložena 
Radě, byla použít něco ze známé fyzické historie takzvaných náboženství 
nebo náboženských zkreslení vašeho cyklu za účelem skrýt a částečně 
odkrýt aspekty prvotních zkreslení Zákona jednoty. Všechna jména 
mohou být vzata tak, že byla vytvořena kvůli svým vibračním 
charakteristikám. Informace skryté uvnitř se týkají hlubšího pochopení 
lásky a světla a s pokusy nekonečné inteligence přes mnoho poslů 
vyučovat/učit entity vaší sféry. 

14.29 TAZATEL: Existují některé další knihy, které můžete jmenovat a které 
jsou dostupné za tímto účelem a které byly předány Konfederací? 

RA: Já jsem Ra. Nemůžeme sdílet tuto informaci, protože by to zkreslilo 
vaše vzory rozeznání ve vaší budoucnosti. Můžete se zeptat na konkrétní 
svazek. 



Relace 14 
 

169 

 

14.30 TAZATEL: Urantia book (Kniha Urantie), kterou jsem nečetl. Kdo ji 
předal? 

RA: Já jsem Ra. Tato byla předána skupinami ne-inkarnovaných entit z 
vašich vlastních rovin Země, takzvaných vnitřních rovin. Tento materiál 
neprošel přes Radu. 

14.31 TAZATEL: Materiál The Edgar Cayce. Kdo promlouval skrze Edgara 
Cayceho? 

RA: Já jsem Ra. Žádná entita nepromlouvala skrze Edgara Cayceho. 

14.32 TAZATEL: Odkud se vzaly informace, které Edgar Cayce předával? 

RA: Já jsem Ra. Dříve jsme vysvětlili, že inteligentní nekonečno je 
přivedeno do inteligentní energie z osmé úrovně nebo oktávy. Vibrační 
zvukový komplex nazývaný Edgar použil tuto bránu k vidění 
současnosti, což není kontinuum, které prožíváte, ale potenciální 
společenský paměťový komplex této planetární sféry. Termín, který vaši 
lidé pro to používají je „Ákášické záznamy“ („Akashic Record“) nebo 
„Hala záznamů“ („Hall of Records“). Toto bude poslední otázka, kterou 
nyní můžete položit. 

14.33 TAZATEL: Existuje něco, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v 
pohodlí nebo pomoci během přenosu? 

RA: Já jsem Ra. Pouze zopakujeme důležitost orientace. Tento nástroj je 
umístěn nula celá dva stupně [0,2°] od směru odpočinku, které je 
správně. Toto může být „viděno“, řekněme, zrakem a nástroj 
připomenuto. Jste svědomití. Máte krátkou otázku, na kterou můžeme 
odpovědět před uzavřením této relace? 

14.34 TAZATEL: Můžete mi říct, zda vykonáváme naši snahu celkem dobře? 

RA: Já jsem Ra. Zákon je Jeden. Chyby neexistují. 

Já jsem Ra. Zanechávám tento nástroj v lásce a světle jednoho 
nekonečného Stvořitele. Jděte kupředu, a proto s radostí v síle a míru 
jednoho Stvořitele. Adonai.
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RELACE 15 
30. ledna 1981 

15.0 RA: Já jsem Ra. Vítám vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní 
komunikuji. 

15.1 TAZATEL: Chtěl bych se omluvit za své minulé a budoucí hloupé otázky 
díky faktu, že hledám správný vstup do Zákona jednoty. Budeme z knihy 
eliminovat hloupé otázky. 

Chtěl bych se zeptat, zda použití nástroje je funkcí času, po který 
používáme nástroj, nebo funkcí množství informací nebo počtu slov, 
které nástroj předává? Jinými slovy, musím pospíchat a klást otázky, 
nebo nemusím pospíchat s kladením otázek? 

RA: Já jsem Ra. Jsou zde dvě části pro váš dotaz. Za prvé, rezerva životní 
energie tohoto nástroje, což je produkt zkreslení těla, mysli a ducha v 
různých komplexech, je klíčem k délce času, který můžeme vynaložit pro 
užívání nástroje. Prohledali jsme vaši skupinu, když jsme vás 
kontaktovali, protože každý ve vaší skupině vlastní značně více životní 
energie komplexu těla. Nicméně tento nástroj byl nejvhodněji vyladěn 
zkresleními komplexu mysli/těla/ducha svého bytí v této iluzi. Proto jsme 
zůstali u tohoto nástroje. 

Za druhé, komunikujeme v nastavené rychlosti, která je závislá na naší 
opatrné manipulaci tohoto nástroje. Nemůžeme být více, jak jste řekl, 
rychlí. Proto můžete klást otázky rychle, ale odpovědi, které musíme 
nabídnout, jsou v rámci daného tempa. 

15.2 TAZATEL: Toto není přesně to, co jsem myslel. Pokud mi kladení otázek 
zabere, řekněme, čtyřicet pět minut, zbude nástroji pouze patnáct minut 
na odpověď spíše než hodinu, nebo bychom pokračovali přes hodinu a 
nástroj by mohl odpovědět na více [otázek]? 

RA: Já jsem Ra. Energie potřebná pro tento kontakt je vložena do tohoto 
nástroje funkcí času. Proto faktorem je čas, jak rozumíme vaší otázce. 

15.3 TAZATEL: Pak bych měl pokládat otázky rychle, abych neredukoval čas. 
Je to správně? 
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RA: Já jsem Ra. Měl byste konat, jak to považujete za vhodné. Nicméně 
můžeme doporučit, že k získání odpovědí, které požadujete, může pro 
vás znamenat investovat něco, co prožíváte jako čas. Ačkoli ztrácíte čas na 
odpověď, nabíráte tím na specifičnosti odpovědi, jelikož mnohokrát v 
minulosti jsme potřebovali vyjasnění spěšně kladených otázek. 

15.4 TAZATEL: Děkuji vám. První otázkou je: Proč se na této planetě objevilo 
rychlé stárnutí? 

RA: Já jsem Ra. Rychlé stárnutí nastává na této planetě třetí úrovně kvůli 
trvající nerovnováze komplexu sítě receptorů v éterické části 
energetického pole této planety. Zkreslení myšlenkových forem vašich 
lidí způsobila, že energetická proudění vstoupila do planetární 
magnetické atmosféry, pokud byste takto nazvali tuto síť energetických 
vzorů, takovým způsobem, že řádná proudění nejsou správně naplněná s 
vyváženým vibračním světlem/láskou, řekněme, z vesmírné úrovně této 
oktávy existence. 

15.5 TAZATEL: Předpokládám správně, že jedním z vašich pokusů ve službě 
této planetě bylo pomoci populaci této planety plněji chápat a 
praktikovat Zákon jednoty, takže by mohlo být toto stárnutí, rychlé 
stárnutí, změněno na normální stárnutí? 

RA: Já jsem Ra. Předpokládáte do velké míry správně. 

15.6 TAZATEL: Pak by bylo velmi vhodné pro lidi této planety v praktikování 
Zákona jednoty naučit se způsobům služby. Říkám to správně? 

RA: Já jsem Ra. Říkáte to správně. Pokud budete pozorovat ty 
orientované skrze životní zkušenostní komplex zkreslení, od téměř 
počátku té zkušenosti, budete pozorovat relativně mladistvý, jak byste to 
nazvali, vzhled. 

15.7 TAZATEL: Jaká je největší služba, kterou naše populace na této planetě 
může vykonávat individuálně? 

RA: Já jsem Ra. Existuje ale pouze jedna služba. Zákon je Jednota. 
Nabídka sloužit Stvořiteli je největší službou, jednotou, zřídlem. Entita, 
která hledá jednoho Stvořitele, je s nekonečnou inteligencí. Z toho 
hledání, z této nabídky se vyvinou rozmanité příležitosti závisející na 
zkreslení komplexu mysli/těla/ducha s ohledem na různé iluzorní aspekty 
nebo energetická centra různých komplexů vaší iluze. 
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Tudíž se někteří stanou léčiteli, někteří pracovníky, někteří učiteli a tak 
dále. 

15.8 TAZATEL: Pokud by entita byla na této planetě dokonale vyvážená ve 
vztahu k Zákonu jednoty, podrobila by se stárnoucímu procesu? 

RA: Já jsem Ra. Dokonale vyvážená entita by se stala spíše unavenou než 
viditelně starou. Lekce by byly naučeny; entita by odešla. Nicméně toto 
je přiměřené a je formou stárnutí, kterou vaši lidé neprožívají. Chápání 
přichází pomalu, rozklad komplexu těla rychleji. 

15.9 TAZATEL: Můžete mi něco málo říci o definici slova „vyvažování“, jak jej 
používáme? 

RA: Já jsem Ra. Představte si, chcete-li, jedno Nekonečno. Nemáte 
žádnou představu. Tudíž proces začíná. Láska tvoří světlo, stává se 
láskou/světlem a proudí do planetární sféry v souladu s 
elektromagnetickou sítí bodů nebo s propojeními vstupu. Tato proudění 
jsou pak k dispozici pro jednotlivce, který je, stejně jako planeta, sítí 
elektromagnetických energetických polí s body nebo propojeními 
vstupu. 

Ve vyváženém jedinci je každé energetické centrum vyvážené a funguje 
jasně a plně. Blokace vaší planetární sféry způsobují určitá zkreslení 
inteligentní energie. Zablokování komplexu mysli/těla/ducha dále 
zkreslují nebo porušují rovnováhu této energie. Existuje jedna energie. 
Může to být chápáno jako láska/světlo nebo světlo/láska nebo 
inteligentní energie. 

15.10 TAZATEL: Chápu to správně, když předpokládám, že jedno ze 
zablokování komplexu mysli/těla/ducha může nastat kvůli nevyváženosti, 
řekněme, ega, a to může být vyváženo použitím, řekněme, vyvážením 
hodnosti/nehodnosti (pozn.: ve smyslu být/nebýt hoden)? 

RA: Já jsem Ra. To je nesprávně. 

15.11 TAZATEL: Můžete mi říct, jak vyvážit ego? 

RA: Já jsem Ra. Nemůžeme pracovat s tímto konceptem, jelikož je 
nesprávně použit a nemůže z něj vzejít porozumění. 

15.12 TAZATEL: Jak jednotlivec postupuje při vyvažování sebe sama? Jaký je 
první krok? 
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RA: Já jsem Ra. Krok je jen jeden; to je pochopení energetických center, 
která tvoří komplex mysli/těla/ducha. Toto chápání může být krátce 
shrnuto následovně. První vyvážení je vibračním energetickým 
komplexem Malkuth nebo Země, který je nazývaný komplexem 
červeného paprsku. Chápání a přijetí této energie je základní. Další 
energetický komplex, který může být zablokován, je emoční nebo osobní 
komplex, známý také jako komplex oranžového paprsku. Toto 
zablokování se často projevuje jako osobní výstřednosti nebo zkreslení s 
ohledem na sebevědomé pochopení nebo přijetí sebe sama. 

Třetí zablokování se podobá nejblíže tomu, co jste nazval egem. Je to 
žlutý paprsek neboli centrum solar plexu. Zablokování v tomto centru se 
budou často projevovat jako zkreslení směrem k manipulaci mocí a 
jinému společenskému chování týkajícímu se těch blízkých a těch 
spojených s komplexem mysli/těla/ducha. Ti se zablokováními v těchto 
prvních třech energetických centrech, neboli propojeními, budou mít 
přetrvávající obtíže ve schopnosti podporovat své hledání Zákona 
jednoty. 

Centrum srdce neboli zelený paprsek, je centrum, ze kterého se bytosti 
třetí úrovně mohou odrazit, řekněme, směrem k nekonečné inteligenci. 
Zablokování v této oblasti se mohou projevit jako obtíže ve vyjadřování 
toho, co můžete nazvat univerzální láska nebo soucit. 

Centrum modrého paprsku toku energie je centrum, které je jako první 
jak vycházející, tak vcházející. Ti zablokovaní v této oblasti mohou mít 
obtíže s porozuměním komplexů ducha/mysli své vlastní entity a další 
obtíže ve vyjádření těchto chápání sebe sama. Entity zablokované v této 
oblasti mohou mít obtíže s přijímáním komunikace od ostatních 
komplexů mysli/těla/ducha. 

Dalším centrem je epifýza neboli centrum indigového paprsku. Ti 
zablokovaní v tomto centru mohou zažívat zmenšování vtoku 
inteligentní energie kvůli manifestacím, které se jeví jako nehodnost. To 
je to, o čem jste mluvil. Jak můžete vidět, toto je pouze jedním z mnoha 
zkreslení díky několika bodům energetického vtoku do komplexu 
mysli/těla/ducha. Vyvážení indigového paprsku je docela centrální pro 
typ práce, která se točí okolo komplexu ducha a která má pak svůj vtok 
do transformace nebo proměny třetí úrovně do čtvrté. Je to energetické 
centrum přijímající nejméně zkreslené výlevy lásky/světla z inteligentní 
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energie a mající také potenciál pro klíč k bráně inteligentního 
nekonečna. 

Zbývající centrum energetického vtoku je jednoduše celkové vyjádření 
vibračního komplexu mysli, těla a ducha entity. To jest, zda bude 
„vyvážené“ nebo „nevyvážené“ nemá v této energetické úrovni žádný 
význam, protože ono si dává i bere svou vlastní rovnováhu. Ať už je 
zkreslení jakékoliv, nemůže být [s ním] manipulováno tak, jak může být 
s ostatními, a proto nemá zvláštní význam z pohledu vyrovnávání entity. 

15.13 TAZATEL: Dříve jste nám předal některé informace o tom, co bychom 
měli dělat při vyvažování. Existuje nějaká informace, kterou můžeme 
nyní publikovat o nějakých konkrétních cvičeních nebo metodách 
vyvažování těchto center? 

RA: Já jsem Ra. Cvičení daná pro publikování, viděno v porovnání s 
materiálem nyní předaným, je celkově dobrým začátkem. Je důležité 
umožnit každému hledajícímu raději osvítit sebe sama, než pro 
jakéhokoliv posla se pokusit v jazyce naučit/učit pro entitu a být tak 
vyučující/učící a učící/vyučující. Toto není v rovnováze s vaší třetí 
úrovní. Učíme se od vás. Vyučujeme vás. Tudíž vyučujeme/učíme. 
Pokud bychom se učili pro vás, způsobilo by to nerovnováhu ve směru 
zkreslení svobodné vůle. Existují jiné přípustné body informace. 
Nicméně jste ještě nedosáhli těchto bodů ve vaší sérii otázek a je naším 
komplexem víry/pocitu, že tazatel by měl směřovat tento materiál 
takovým způsobem, že vaše komplexy mysli/těla/ducha do nich vstoupí, 
tudíž odpovídáme na vaše dotazy, jak se objevují ve vašem komplexu 
mysli. 

15.14 TAZATEL: Včera jste uvedl, že „sklizeň je nyní. V současnosti zde není 
jediný důvod zahrnout úsilí k těmto zkreslením k dlouhověkosti, ale 
raději podporovat zkreslení k hledání svého srdce, protože to, co sídlí 
čistě v energetickém poli fialového paprsku, určí sklízení každého 
komplexu mysli/těla/ducha.“ Mohl byste nám říct, jak hledat nebo 
nejlepší cestu, jak hledat své srdce? 

RA: Já jsem Ra. Předali jsme tuto informaci v několika formulacích. 
Nicméně můžeme jenom sdělit, že materiál pro vaše porozumění je 
vlastní já: komplex mysli/těla/ducha. Byla vám předána informace o 
léčení, jak nazýváte toto zkreslení. Tuto informaci lze vidět v rámci 
obecnějšího kontextu jako způsoby pochopení sebe sama. Pochopení, 
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prožití, akceptování a slučování vlastního já se sebou a s ostatními-já, a 
nakonec se Stvořitelem je cestou k srdci svého já. V každé infinitezimální 
(nekonečně malé) části vašeho já přebývá Jednota ve své veškeré moci. 
Proto můžeme pouze nabádat k těmto řádkám rozjímání, vždy uvedením 
předpokladu meditace, rozjímání nebo modlitby jako prostředků 
subjektivně/objektivně používajících nebo kombinujících různá chápání 
ke zlepšení procesu hledání. Bez takovéto metody obrácení analytického 
procesu by jednotlivec v tomto hledání nemohl integrovat do jednoty 
mnohá nabytá chápání. 

15.15 TAZATEL: Nemám v úmyslu se ptát na stejné otázky dvakrát, jsou zde ale 
určité oblasti, které považuji za důležité, a že může být dosaženo lepšího 
pochopení možným přeformulováním jinými slovy. Děkuji vám 
mnohokrát za vaši trpělivost. Včera jste také zmínil, že zde nebyla žádná 
sklizeň na konci posledního 25 000letého cyklu: „byly zde sklizně-
schopné entity, které si mají vybrat způsob svého vstupu do čtvrté 
úrovně.“ Můžete mi říct, co myslíte tím, jak „si vyberou způsob svého 
vstupu do čtvrté úrovně?“ 

RA: Já jsem Ra. Tito pastýři, nebo jak je někteří nazvali „Starší rasou“, si 
vyberou čas/prostor svého odchodu. Je nepravděpodobné, že odejdou, 
dokud nejsou jejich ostatní-já také schopná sklizně. 

15.16 TAZATEL: Co myslíte tím jejich ostatní-já jsou schopná sklizně? 

RA: Já jsem Ra. Ostatní-já, o která si tyto bytosti dělají starosti, jsou ti, 
kteří nedosáhli na sklizeň v druhém hlavním cyklu. 

15.17 TAZATEL: Mohl byste mi říct jen malou část historie toho, co nazýváte 
Starší rasou? 

RA: Já jsem Ra. Otázka je nejasná. Prosím přeformulujte. 

15.18 TAZATEL: Pokládám tuto otázku, protože jsem četl o Starší rase dříve v 
knize Road in the Sky (Cesta na obloze) od George Hunt Williamsona a 
přemýšlel jsem, zda Starší rasa byla stejná jako ta, o které mluvil? 

RA: Já jsem Ra. Otázka nyní řeší sama sebe, protože jsme dříve mluvili o 
způsobu rozhodování, který způsobil, že tyto entity zde zůstaly během 
konce druhého velkého cyklu vašeho současného hlavního cyklu. Existují 
určitá zkreslení v popisech onoho známého jako Michel; nicméně tato 
zkreslení mají primárně co do činění s faktem, že tyto entity nejsou 
společenským paměťovým komplexem, ale spíše skupinou komplexů 
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mysli/těla/ducha oddanou sloužit. Tyto entity pracují dohromady, ale 
nejsou zcela sjednoceny; tudíž zcela nevidí vzájemné myšlenky, pocity a 
motivy. Nicméně touha sloužit je typem touhy čtvrté úrovně, tudíž je 
spojuje do toho, čemu můžete říkat bratrství. 

15.19 TAZATEL: Proč je nazýváte Starší rasou? 

RA: Já jsem Ra. Nazvali jsme je tak, abychom vás tazatele seznámili s 
jejich identitou, jak je chápána vaším zkreslením komplexu mysli. 

15.20 TAZATEL: Jsou nějací Poutníci v rámci Starší rasy, nebo nejsou? 

RA: Já jsem Ra. Jsou to sklizené planetární entity – Poutníci pouze ve 
smyslu, že si zvolili, v lásce čtvrté úrovně se raději okamžitě reinkarnovat 
ve třetí úrovni než pokračovat směrem ke čtvrté. To způsobilo že se stali 
typem Poutníků, Poutníky kteří nikdy neopustili rovinu Země spíše 
kvůli své svobodné vůli než kvůli své vibrační úrovni. 

15.21 TAZATEL: Dobře, ve včerejším materiálu jste uvedl „nabízíme Zákon 
jednoty, řešení paradoxů“. Také jste dříve zmínil, že prvním paradoxem 
nebo prvním zkreslením bylo myslím zkreslení svobodné vůle. Mohl 
byste mi říct, zda je zde nějaká posloupnost? Je zde první, druhé, třetí, 
čtvrté zkreslení Zákona jednoty? 

RA: Já jsem Ra. Pouze do velmi malého bodu. Po tomto bodě jsou 
mnohosti zkreslení rovny jedno druhému. První zkreslení, zkreslení 
svobodné vůle, nachází ohnisko. To je druhým zkreslením vám známým 
jako Logos, Kreativní princip nebo Láska. Tato inteligentní energie tudíž 
vytváří zkreslení známé jako Světlo. Z těchto tří zkreslení vychází 
mnoho, mnoho hierarchií zkreslení, z nichž každé má svoje vlastní 
paradoxy, které mají být syntetizovány, žádné není důležitější než jiné. 

15.22 TAZATEL: Také jste řekl, že jste nabídli Zákon jednoty, což je vyvážení 
lásky/světla a světla/lásky. Je nějaký rozdíl mezi láskou/světlem a 
světlem/láskou? 

RA: Já jsem Ra. Toto bude poslední otázkou tohoto času/prostoru. Je zde 
stejný rozdíl mezi láskou/světlem a světlem/láskou jako je mezi 
vyučováním/učením a učením/vyučováním. Láska/světlo je aktivátorem, 
silou, dárcem energie. Světlo/láska je manifestace, která nastává, když je 
světlo vyjádřeno s láskou. 
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15.23 TAZATEL: Je zde něco, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v pohodlí? 
A můžeme mít dnes další relaci? 

RA: Já jsem Ra. Tento nástroj potřebuje určité množství manipulace 
fyzickým nebo tělesným komplexem kvůli ztuhlosti. Kromě uvedeného 
je vše v pořádku, energie jsou v rovnováze. Je zde malé zkreslení v 
mentální energii tohoto nástroje kvůli starosti o milovaného, jak to 
nazýváte. Toto pouze mírně snižuje vitální energie nástroje. Provedením 
manipulace bude tento nástroj v pořádku pro další práci. 

15.24 TAZATEL: Manipulací myslíte, že by se měla procházet nebo bychom 
měli namasírovat její záda? 

RA: Já jsem Ra. Mysleli jsme to druhé. Musí být také vysvětleno, že tato 
manipulace má být dodána tím, [kdo je] v harmonii s entitou. Jsou zde 
nějaké krátké dotazy, než opustíme tento nástroj? 

15.25 TAZATEL: Je pro vás možné nám říct cokoliv o... jelikož jsme Poutníci, 
cokoliv o naší minulé úrovni… ze které úrovně jsme přišli? 

RA: Skenuji každého a nacházím přijatelné sdílet tuto informaci. Poutníci 
v tomto sezení jsou dvou úrovní, jedna úroveň pátá, to jest světla; jedna 
úroveň světla/lásky neboli jednoty. Vyjádření identity toho, kdo přišel z 
které úrovně, shledáváme jako porušení svobodné vůle každého. Proto 
jednoduše uvádíme dvě úrovně, obě dvě jsou harmonicky orientovány 
směrem ke společné práci. 

Já jsem Ra. Zanechávám vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. 
Jděte tedy kupředu, s radostí v síle a míru jednoho nekonečného 
Stvořitele. Adonai.
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RELACE 16 
31. ledna 1981 

16.0 RA: Já jsem Ra. Vítám vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní 
komunikujeme. 

16.1 TAZATEL: Jak pokládám otázky, budou zde bohužel [neslyšitelné] 
myslím, že směr, kterým si přeji jít ke zkoumání Zákona jednoty. 
Nicméně mám v hlavě nápady na některé otázky [neslyšitelné]. Mohou 
to být hloupé otázky; nevím, ale [neslyšitelné]. [Neslyšitelné] snažíme se 
sestrojit kompletní, objektivní knihu o Zákoně jednoty, tu, která sama o 
sobě vezme v potaz Zákon jednoty. Doufám, že vám [neslyšitelné] 
směšné. 

Chtěl bych se zeptat, s ohledem na zkreslení svobodné vůle Zákona 
jednoty, jak mohou Strážci držet Zemi v karanténě? Je tato karanténa v 
mezích zkreslení svobodné vůle? 

RA: Já jsem Ra. Strážci chrání zkreslení svobodné vůle komplexů 
mysli/těla/ducha třetí úrovně na této planetární sféře. Události, které 
potřebují aktivaci karantény, zasahovaly do zkreslení svobodné vůle 
komplexů mysli/těla/ducha. 

16.2 TAZATEL: Mohu se mýlit, ale připadá mi, že by to bylo zasahování do 
svobodné vůle, řekněme, skupiny Orionu. Jak je toto vyváženo proti 
jinému konceptu, který jste právě předal? 

RA: Já jsem Ra. Vyvažování je z úrovně do úrovně. Pokusy takzvaných 
Křižáků zasahovat do svobodné vůle jsou akceptovatelné v úrovni jejich 
chápání. Nicméně komplexy mysli/těla/ducha této úrovně, kterou 
nazýváte třetí, formují úroveň svobodné vůle, která není schopná, 
řekněme, zcela rozpoznat zkreslení směrem k manipulaci. Tudíž byla 
zřízena karanténa za účelem vyvažování úrovňových rozdílů ve vibracích, 
což byla vyvažovací situace, kde svobodná vůle skupiny Orionu není 
zastavena, ale je ji dána výzva. Mezitím není skupině třetí úrovně 
bráněno ve svobodné volbě. 
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16.3 TAZATEL: Mohou tato okna, která se objevují… nechat skupinu Orionu 
projít skrz jednou za čas… má toto cokoliv společného s tímto 
zkreslením svobodné vůle? 

RA: Já jsem Ra. To je správně. 

16.4 TAZATEL: Mohl byste mi říct, jak toto funguje? 

RA: Já jsem Ra. Nejbližší analogií by byl generátor náhodných čísel s 
určitými limity. 

16.5 TAZATEL: Jaký je zdroj tohoto generátoru náhodných čísel? Je vytvořen 
Strážci, aby bylo vyvažováno jejich strážení? Nebo je to jiný zdroj než 
Strážci? 

RA: Já jsem Ra. Všechny zdroje jsou jedním. Nicméně rozumíme vaší 
otázce. Fenomén oken je fenoménem jiných-já než Strážců. Operuje z 
dimenzí za prostorem/časem v tom, co můžete nazvat oblastí inteligentní 
energie. Tak jako vaše cykly, jsou taková vyvažování, takové rytmy, jako 
údery hodin. V případě oken nemají žádné entity hodiny. Proto se to zdá 
jako náhodné. Není to náhodné v úrovni, která produkuje toto 
vyvažování. To je důvod, proč jsme uvedli, že jde o analogii s určitými 
limity. 

16.6 TAZATEL: Pak toto okenní vyvažování brání Strážcům redukovat svou 
pozitivní polarizaci tím, že by zcela vyloučili kontakt z Orionu díky 
stínění. Je to správně? 

RA: Já jsem Ra. To je částečně správně. V důsledku vyvažování dovoluje 
stejné množství pozitivního a negativního vtoku, který je vyvažován 
zkresleními společenského komplexu mysli/těla/ducha. Tudíž ve vaší 
konkrétní planetární sféře jsou méně potřebné negativní, jak byste to 
nazvali, informace nebo podněty než pozitivní kvůli poněkud negativní 
orientaci vašeho zkreslení společenského komplexu. 

16.7 TAZATEL: Tímto způsobem je celková svobodná vůle vyvážena tak, že 
jednotlivec může mít stejnou možnost si vybrat službu ostatním nebo 
službu sám sobě. Je to správně? 

RA: Já jsem Ra. To je správně. 

16.8 TAZATEL: Věřím, že to je hluboké odhalení v Zákoně svobodné vůle. 
Děkuji vám. 
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Toto je dále jednoduchá otázka k utvoření příkladu tohoto principu, 
pokud by ale Konfederace přistála na Zemi, bylo by na ně nahlíženo jako 
na bohy, což by porušovalo Zákon svobodné vůle, a tudíž by to 
redukovalo jejich polarizaci směrem ke službě všem. Předpokládám, že 
stejná věc by se stala, kdyby přistála skupina Orionu. Jak by toto 
ovlivnilo jejich polarizaci směrem k sobě samým, pokud by byli schopni 
přistát a stali by se známými jako bohové? 

RA: Já jsem Ra. Při události hromadného přistání skupiny Orionu by byl 
efekt polarizace silně směrem ke zvětšení službě sobě samým, přesně 
opačně k předešlé možnosti, kterou jste zmínil. 

16.9 TAZATEL: Pokud by skupina Orionu byla schopná přistát, zvýšilo by to 
jejich polarizaci? Čeho se snažím dovtípit, je, zda je pro ně lepší pracovat 
za scénou a získávat rekruty, řekněme, z naší planety, osoby naší planety 
jdoucí směrem ke službě sobě striktně po svém s použitím své svobodné 
vůle, nebo je pro skupinu Orionu stejně dobré přistát na naší planetě a 
demonstrovat pozoruhodnou moc a získat lidi takto? 

RA: Já jsem Ra. První případ je pro skupinu Orionu z dlouhodobého 
hlediska, řekněme, zdravější v tom, že neporušuje Zákon jednoty 
přistáním, tudíž dělá svou práci skrze ty z této planety. V druhém 
případě by hromadné přistání vytvořilo ztrátu polarizace kvůli porušení 
svobodné vůle planety. Nicméně by to bylo hazardem. Pokud by pak 
planeta byla dobyta a stala by se součástí Impéria, byla by pak svobodná 
vůle obnovena. Toto je omezeno v účinku díky touze skupiny Orionu 
pokročit směrem k jednomu Stvořiteli. Tato touha pokročit omezuje 
skupinu v porušení Zákona zmatení. 

16.10 TAZATEL: Zmínil jste slovo „Impérium“ ve vztahu se skupinou Orionu. 
Nějakou dobu zvažuji, že film Star Wars (Hvězdné války) byl [tak] nějak 
částečně alegorií na to, co se vlastně děje. Je to správně? 

RA: Já jsem Ra. To je správně stejným způsobem, jako je jednoduchý 
dětský příběh alegorií na zkreslení/chápání 
fyzického/filosofického/společenského komplexu. 

16.11 TAZATEL: Existuje sklizeň entit orientovaných směrem k službě sobě 
samým stejně, jako existuje sklizeň entit orientovaných směrem ke službě 
ostatním? 
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RA: Já jsem Ra. Existuje jedna sklizeň. Ti schopní vstoupit do čtvrté 
úrovně skrze úrovně vibračního komplexu si mohou vybrat způsob svého 
dalšího hledání jednoho Stvořitele. 

16.12 TAZATEL: Pak jakmile vstoupíme do čtvrté úrovně, nastane rozdělení, 
řekněme, a část jednotlivců, kteří půjdou do čtvrté úrovně, půjdou na 
planety nebo místa, kde je služba ostatním, a druhá část půjde do míst, 
kde je služba sobě samým. 

Je to správně? 

RA: Já jsem Ra. To je správně. 

16.13 TAZATEL: Dobře, Konfederace stanovila svou karanténu, rozumím, před 
sedmdesáti pěti tisíci lety. Pokusila se skupina Orionu nějakou část této 
planety před tímto nebo… pokusili se… jak dlouho se pokoušeli 
[neslyšitelné] kontaktování této planety? 

RA: Já jsem Ra. Přibližně před čtyři pět tisíci [45 000] roky byl učiněn 
pokus. Nebyl úspěšný. Přibližně před dva šest nula nula, dvěma tisíci 
šesti sty [2 600]* roky, poslala skupina entitu společenského paměťového 
komplexu na tuto planetární sféru. Tato snaha se setkala s určitým 
úspěchem, ale v kontinuu prostoru/času byla zmenšena v dopadu 
(následcích). Od doby přibližně před dva tři nula nula, dvěma tisíci třemi 
sty [2 300]* roky ve vašem měření, pracuje tato skupina na sklizni právě 
tak jako Konfederace. 

* Ra opravil tato data v relaci 17. Měla by být před 3 600 a před 3 300 
roky. 

16.14 TAZATEL: Můžete jmenovat entitu, kterou sem poslali před dvaceti šesti 
stoletími… před dvěma tisíci šesti sty roky?** 

** Správný časový rámec je 3 600 let. Viz úvodní prohlášení Ra v relaci 
17. 

RA: Já jsem Ra. Entita [byla] pojmenována vašimi lidmi jako Jahve. 

16.15 TAZATEL: Můžete mi říct původ Deseti přikázání? 

RA: Já jsem Ra. Původ těchto přikázání následuje zákon negativních entit 
vtiskujících informaci do pozitivně orientovaných komplexů 
mysli/těla/ducha. Informace se pokusila kopírovat nebo napodobit 
pozitivitu, zatímco si udržovala negativní charakteristiky. 
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16.16 TAZATEL: Bylo toto uděláno skupinou Orionu? 

RA: Já jsem Ra. To je správně. 

16.17 TAZATEL: Jaký byl v tom jejich účel? 

RA: Já jsem Ra. Účel skupiny Orionu je, jak bylo řečeno dříve, dobýt a 
zotročit. Toto je činěno nalezením a zřízením elity a zapříčiněním toho, 
aby ostatní této elitě sloužili skrze různé nástroje jako zákony, které jste 
zmínil, a jiné předané touto entitou. 

16.18 TAZATEL: Byl příjemce zákonů… Deseti přikázání pozitivně nebo 
negativně orientovaný? 

RA: Příjemce byl naprosto pozitivní povahy, což zodpovídá za nějaké z 
pseudo-pozitivních charakteristik přijaté informace. Tak jako kontakty, 
které nejsou úspěšné, nezůstala tato entita vibračního komplexu Mojžíš 
důvěryhodnou autoritou mezi těmi, kteří prvně slyšeli filosofii Jednoho, 
a tato entita byla odstraněna z této vibrační roviny třetí úrovně ve 
zmenšeném nebo zarmouceném stavu, přičemž ztratila to, co můžete 
nazývat ctí a vírou, s níž začínala s vytvářením pojmů Zákona jednoty a 
osvobozováním těch z jeho kmene, jak se mu říkalo v daném 
času/prostoru. 

16.19 TAZATEL: Pokud byla tato entita pozitivně orientovaná, jak byla skupina 
Orionu schopná ji kontaktovat? 

RA: Já jsem Ra. Bylo to intenzivní, řekněme, bitevní pole mezi pozitivně 
orientovanými silami původem z Konfederace a negativně orientovanými 
silami. Ten nazývaný Mojžíš byl otevřený dojmům a přijal Zákon 
jednoty v jeho nejjednodušší formě. Nicméně se informace stala 
negativně orientovanou kvůli tlaku jeho lidí dělat určité fyzické věci v 
rovinách třetí úrovně. Toto zanechalo entitu otevřenou pro typ 
informace a filosofie s povahou služby sobě samému. 

16.20 TAZATEL: Říkat „Nebudeš“ by bylo v kontrastu s entitou plně si 
vědomou znalostí Zákona jednoty. Je to správně? 

RA: Já jsem Ra. To je správně. 

16.21 TAZATEL: Můžete mi říci něco o historii vašeho společenského 
paměťového komplexu a jak jste se stali vědomi Zákona jednoty? 
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RA: Já jsem Ra. Cesta našeho učení je vytesána do současného momentu. 
Není žádná historie, jak rozumíme vašemu konceptu. Představte si, 
chcete-li, kruh bytí. Známe alfu a omegu jako nekonečnou inteligenci. 
Kruh nikdy nekončí. Je přítomen. Úrovně, kterými jsme prošli v různých 
bodech kruhu odpovídají charakteristikám cyklů: první, cyklus 
uvědomění; druhý, cyklus růstu; třetí, cyklus uvědomění si sebe sama; 
čtvrtý, cyklus lásky nebo porozumění; pátý, cyklus světla nebo 
moudrosti; šestý, cyklus světla/lásky, lásky/světla nebo jednoty; sedmý, 
cyklus brány; osmý, oktáva, která se pohybuje do mystéria, kterému 
nerozumíme. 

16.22 TAZATEL: Děkuji vám mnohokrát. V předchozím materiálu, předtím, 
než jsme s vámi komunikovali, bylo sděleno Konfederací, že zde vlastně 
není žádná minulost nebo budoucnost… vše je současné. Bylo by to 
dobrou analogií? 

RA: Já jsem Ra. Existuje minulost, současnost a budoucnost ve třetí 
úrovni. V přehledu takovém, jaký entita může mít, odstraněna z 
kontinua prostoru/času, lze chápat, že v cyklu dokončení existuje pouze 
přítomnost. My sami usilujeme naučit se tomuto chápání. V sedmé 
úrovni nebo dimenzi se, pokud budou naše skromné snahy efektivní, 
staneme jedním se vším, tudíž nebudeme mít žádnou paměť, identitu, 
žádnou minulost nebo budoucnost, ale budeme existovat ve všem. 

16.23 TAZATEL: Znamená to, že budete mít povědomí o všem, co existuje? 

RA: Já jsem Ra. To je částečně správně. Je naším chápáním, že by to 
nebylo naše povědomí, ale jednoduše povědomí Stvořitele. Ve Stvořiteli 
je vše, co existuje. Proto by byla tato znalost dostupná. 

16.24 TAZATEL: Přemýšlel jsem, kolik je obydlených planet v naší galaxii a zda 
všechny dosahují vyšší úrovně podle Zákona jednoty, nebo je zde jiný 
způsob… nepřipadá mi, že by zde byl nějaký jiný způsob dosažení vyšší 
úrovně. Je to správně? 

RA: Já jsem Ra. Prosím přeformulujte svou otázku. 

16.25 TAZATEL: Kolik je obydlených planet v naší galaxii? 

RA: Já jsem Ra. Předpokládáme, že ve vaší otázce zamýšlíte všechny 
úrovně vědomí nebo úrovně povědomí. Přibližně jedna pětina všech 
planetárních entit obsahuje povědomí jedné nebo více úrovní. Některé 
planetární sféry jsou příznivé pouze pro určité úrovně. Vaše planetární 
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sféra například je v tomto čase příznivá úrovním první, druhé, třetí a 
čtvrté. 

16.26 TAZATEL: Dobře, zhruba kolik celkem planet v této galaxii hvězd, ve 
které se nacházíme, má vědomý život bez ohledu na úroveň? 

RA: Já jsem Ra. Přibližně šest sedm, nula nula nula, nula nula nula [67 
000 000]. 

16.27 TAZATEL: Můžete mi říct, jaké procento jich je třetí, čtvrté, páté, šesté 
úrovně, atd.? Zhruba, velmi zhruba. 

RA: Já jsem Ra. Sedmnáct procent první úrovně, dvacet procent druhé 
úrovně, dvacet sedm procent třetí úrovně, šestnáct procent čtvrté úrovně, 
šest procent páté úrovně. Další informace musí být odepřeny. Svobodná 
vůle vaší budoucnosti toto nezpřístupňuje. Promluvíme o jednom bodu. 
Existuje docela velké procento, přibližně třicet pět procent, 
inteligentních planet, které nezapadají do sta procent. Tato mystéria jsou 
šesté a sedmé úrovně a nejsou dostupné popisu. 

16.28 TAZATEL: Dobře, těchto prvních pět úrovní… postoupily všechny ze třetí 
úrovně znalostmi a aplikací Zákona jednoty? 

RA: Já jsem Ra. To je správně. 

16.29 TAZATEL: Pak jediný způsob pro planetu vyprostit se ze situace, ve které 
se nacházíme, nebo jediný způsob pro populaci je uvědomit si a začít 
praktikovat Zákon [jednoty]. Je to správně? 

RA: To je správně. 

16.30 TAZATEL: Můžete mi říct, jaké procento planet třetí, čtvrté a páté úrovně, 
o kterých jste mluvil, je negativně polarizovaných, polarizovaných k 
službě sobě? 

RA: Já jsem Ra. Toto není otázka, o které můžeme mluvit vzhledem k 
Zákonu zmatení. Můžeme pouze říct, že planetárních sfér orientovaných 
negativně nebo k službě sobě samým je o hodně méně. Předat vám 
přesná čísla by nebylo vhodné. 

16.31 TAZATEL: Chtěl bych učinit analogii o tom, proč je zde méně negativně 
orientovaných, a zeptat se vás, zda je ta analogie dobrá. 

V pozitivně orientované společnosti se službou ostatním by bylo 
jednoduché přesunout obrovský balvan tím, že všichni jej pomohou 
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přesunout. Ve společnosti orientované směrem k službě sobě samým by 
bylo o mnoho obtížnější přimět každého pracovat na balvanu pro dobro 
všech; proto je mnohem jednodušší dosáhnout cílů, vytvořit princip 
služby ostatním a růst v pozitivně orientovaných komunitách, než tomu 
je v negativních. Je to správně? [Neslyšitelné] 

RA: Já jsem Ra. To je správně. 

16.32 TAZATEL: Děkuji vám mnohokrát. Můžete mi říct, jak vznikla 
Konfederace planet a proč? 

RA: Já jsem Ra. Touha sloužit začíná být, v dimenzi lásky a porozumění, 
ohromným cílem společenského paměťového komplexu. Tudíž ta 
procenta planetárních entit, plus přibližně další čtyři procenta těch, o 
jejichž identitě nemůžeme mluvit, se ocitla před dlouhou, dlouhou 
dobou vašeho času v hledání stejné věci: služby ostatním. Vztahem mezi 
těmito entitami, jakmile vešly v pochopení ostatních bytostí, ostatních 
planetárních entit a ostatních konceptů služby, bylo sdílet a společně 
pokračovat v těchto běžně uctívaných cílech služby. Tudíž každá 
dobrovolně vložila data společenského paměťového komplexu do toho, 
co můžete považovat za centrální myšlenkový komplex dostupný všem. 
Toto pak vytvořilo strukturu, se kterou mohla každá entita pracovat na 
své vlastní službě, zatímco mohla nahlížet do jakýchkoli ostatních 
chápání potřebných k vylepšení služby. To je příčina vzniku a způsob 
práce Konfederace. 

16.33 TAZATEL: S takovým velkým počtem planet v galaxii, přemýšlel jsem, 
zda… říkáte, že je zde přibližně pět set planet Konfederace. To mi 
připadá jako relativně malé procento celkového počtu planet čtvrté a páté 
úrovně v okolí. Existuje nějaký důvod pro tak relativně malé procento v 
této Konfederaci? 

RA: Já jsem Ra. Existuje mnoho Konfederací. Tato Konfederace pracuje s 
planetárními sférami sedmi vašich galaxií, pokud chcete, a je odpovědná 
za volání z úrovní v těchto galaxiích. 

16.34 TAZATEL: Mohl byste definovat slovo galaxie, jak jste jej právě použil? 

RA: Používáme tento termín ve smyslu, jako byste použili sluneční 
soustavy. 

16.35 TAZATEL: Jsem trochu zmatený, pokud jde o to, kolika pak celkově 
planetám, zhruba, Konfederace, ve které se nacházíte, slouží? 
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RA: Já jsem Ra. Chápu zmatení. Máme obtíže s vaším jazykem. 

Termín galaxie musí být rozdělen. Galaxií nazýváme ten vibrační 
komplex, který je lokální. Tudíž vaše slunce je to, co bychom nazvali 
centrem galaxie. Chápeme, že máte jiný význam pro tento termín. 

16.36 TAZATEL: Ano. V naší vědě se termín galaxie vztahuje na čočkovitý 
hvězdný systém sestávající z milionu a milionu hvězd, a toto se objevilo v 
naší komunikaci dříve, toto zmatení. Jsem rád, že se to vyjasnilo. 

Nyní s použitím termínu galaxie ve smyslu, který jsem vám právě řekl, ve 
smyslu čočkovitého hvězdného systému, který obsahuje miliony hvězd, 
znáte evoluci v ostatních galaxiích kromě této? 

RA: Já jsem Ra. Jsme si vědomi života v nekonečné kapacitě. Máte 
pravdu ve svém předpokladu. 

16.37 TAZATEL: Můžete mi říct, zda vývoj života v ostatních galaxiích je 
podobný jako vývoj v této? 

RA: Já jsem Ra. Vývoj je poněkud blízký ke stejnému, asymptoticky se 
přibližující kongruenci skrze nekonečno. Svobodný výběr toho, čemu 
říkáte galaktické systémy, způsobuje rozdíly extrémně malé povahy z 
jedné z vašich galaxií do druhé. 

16.38 TAZATEL: A pak je tedy Zákon jednoty skutečně univerzální ve vytváření 
vývoje směrem k osmé úrovni nebo oktávě ve všech galaxiích. Je toto 
správně? 

RA: Já jsem Ra. To je správně. Existují nekonečné formy, nekonečná 
chápání, ale vývoj je jeden. 

16.39 TAZATEL: Předpokládám, že není pro jedince nezbytné rozumět Zákonu 
jednoty, aby přešel ze třetí do čtvrté úrovně. Je to správně? 

RA: Já jsem Ra. Pro to aby entita byla schopná sklizně, je zcela nezbytné 
aby si uvědomila, že nechápe. Pochopení není této úrovně. 

16.40 TAZATEL: Toto je velmi důležitý bod. Použil jsem chybné slovo. Co jsem 
zamýšlel říci, bylo to, že věřím, že nebylo nezbytné pro entitu, aby si byla 
vědomě vědoma Zákona jednoty pro přechod z třetí do čtvrté úrovně. 

RA: Já jsem Ra. To je správně. 
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16.41 TAZATEL: V jakém bodě v úrovních je pro další vývoj entity nezbytné, 
aby si byla uvědomila Zákon jednoty? 

RA: Já jsem Ra. Sklizeň páté úrovně je těch, jejichž vibrační zkreslení 
vědomě přijmou čest/povinnost Zákona jednoty. Tato odpovědnost/čest 
je základem této vibrace. 

16.42 TAZATEL: Můžete mi říct trochu více o tomto konceptu 
cti/odpovědnosti? 

RA: Já jsem Ra. Každá odpovědnost je ctí; každá čest odpovědností. 

16.43 TAZATEL: Chci položit poněkud spornou otázku. Možná ji nevložím do 
knihy. Přemýšlel jsem, zda by mohlo být vámi vysvětleno mrzačení 
dobytka, které nyní zažíváme po celém státu i jinde. 

RA: Já jsem Ra. Větší část vašeho takzvaného mrzačení se děje podle 
způsobů vašich bytostí druhé úrovně, které se krmí na mršině. Část 
těchto takzvaných mrzačení jsou ta, která jsou z toho, co můžete nazvat 
více-dimenzionálního typu: konstrukt myšlenkové formy používající 
různé části za účelem mít život a bytí ve třetí úrovni. 

16.44 TAZATEL: Odkud tyto myšlenkové formy pocházejí? 

RA: Já jsem Ra. To je velmi mnohoznačná otázka. Nicméně se pokusíme 
odpovědět. Za prvé, pocházejí od Stvořitele. Za druhé, přišly z toho, co 
můžete nazvat nižší astrální rovinou, myšlenkou. Za třetí, přebývají v 
komplexu vizualizačního konstruktu v části pod kůrou vaší planety. 

16.45 TAZATEL: Jsou zejména jedné formy? 

RA: Já jsem Ra. Tyto entity mohou na sebe vzít jakoukoliv myšlenkovou 
formu asociovanou s emocí strachu nebo teroru. 

16.46 TAZATEL: Jsou tyto myšlenkové formy schopné útočit pouze na dobytek 
nebo mohou také zaútočit na lidské bytosti? 

RA: Já jsem Ra. Tyto myšlenkové formy nemohou zaútočit na bytosti 
třetí úrovně. 

16.47 TAZATEL: Děkuji vám. Můžete mi říct o stříbrných skvrnkách, které jsme 
někdy našli na našich obličejích nebo jinde? 
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RA: Já jsem Ra. Tyto, o kterých mluvíte, jsou zhmotněním subjektivně 
orientovaného ukazatele naznačující jednomu komplexu 
mysli/těla/ducha, a žádnému jinému, význam subjektivní podstaty. 

16.48 TAZATEL: Kdo vytvořil tyto stříbrné skvrnky? Jsou reálné? 

RA: Já jsem Ra. Představte si, chcete-li, vzrůstající potenciál pro 
učení/vyučování. V určitém bodě bude předáno znamení pro naznačení 
vhodnosti nebo důležitosti tohoto učení/vyučování. Entita sama ve 
spolupráci s vnitřními rovinami vytváří jakýkoliv ukazatel, který je jí 
nejsrozumitelnější nebo nejnápadnější. 

16.49 TAZATEL: Říkáte, že si je vytváříme my sami? 

RA: Já jsem Ra. Entity je nevytvářejí vědomě. Vytvářejí je kořeny 
komplexu mysli, které se v chápání dotknou inteligentního nekonečna. 

16.50 TAZATEL: Děkuji vám. Je pro vás možné předat malý popis podmínek 
[ve] čtvrté úrovni? 

RA: Já jsem Ra. Žádáme vás o zvážení, jak mluvíme, že neexistují slova 
pro jednoznačný popis čtvrté úrovně. Můžeme pouze vysvětlit, co není, a 
přiblížit, co je. Za čtvrtou úrovní se naše schopnost stává ještě více 
omezenou, až se nacházíme zcela beze slov. 

To, co čtvrtá úroveň není: nemá slov, ledaže je tak zvoleno. Nemá těžké 
chemické nosiče pro aktivity komplexů těla. Nemá v sobě disharmonii. 
Nemá disharmonii v rámci lidí. Není v mezích možností disharmonii 
jakýmkoli způsobem způsobit. 

Přiblížení jednoznačných tvrzení: je to rovina typu dvounohého nosiče, 
která je mnohem hustší a plnější života; je to rovina, kde si je jedinec 
vědomý myšlenek ostatních-já; je to rovina, kde si je jedinec vědomý 
vibrací ostatních; je to rovina soucitu a porozumění strádání třetí úrovně; 
je to rovina usilující o moudrost a světlo; je to rovina, kde jsou jednotlivé 
rozdíly zřetelné, ačkoli automaticky harmonizované skupinovým 
souhlasem. 

16.51 TAZATEL: Mohl byste definovat slovo úroveň, jak jej používáme, abyste 
nám dal o něco větší představu o konceptu tohoto výrazu, když je vámi 
použit? 

RA: Já jsem Ra. Pojem úroveň je, co byste nazvali, matematický. Nejbližší 
analogie je ta hudební, kde po sedmi notách ve vašem západním 
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měřítku, chcete-li, začíná osmá nota novou oktávu. V rámci vaší velké 
oktávy existence, kterou sdílíme s vámi, existuje sedm oktáv nebo úrovní. 
V rámci každé úrovně se nachází sedm pod-úrovní. V rámci každé pod-
úrovně sedm pod-pod-úrovní, a tak dále donekonečna. 

16.52 TAZATEL: Všiml jsem si, že čas, který jsme použili, mírně překročil 
hodinu. Preferoval bych pokračovat, ale chci se teď zeptat na stav 
nástroje. 

RA: Já jsem Ra. Nástroj je vyvážený. Je v pořádku pokračovat, pokud si 
přejete. 

16.53 TAZATEL: Dobře. Navázáním na to, o čem jsme právě hovořili, jmenovitě 
úrovně: pak chápu, že každá úroveň má sedm pod-úrovní, které mají 
znovu sedm pod-úrovní, které mají znovu sedm pod-úrovní. Toto 
expanduje do extrémně velké míry, jak jsou věci navýšeny v mocninách 
sedmi. Znamená to, že v jakékoli úrovni se stává cokoliv myslitelného? A 
mnoho věcí, o kterých jste nikdy nepřemýšlel, se dějí… jsou zde… vše se 
děje… to je matoucí… 

RA: Já jsem Ra. Z vašeho zmatení vybíráme koncept, s nímž zápasíte, což 
je nekonečná příležitost. Můžete považovat jakýkoli komplex 
možnosti/pravděpodobnosti jako mající existenci. 

16.54 TAZATEL: Může se to, co děláme, když přemýšlíme o možnostech, které 
mohou nastat, řekněme denní snění: Stanou se reálnými v těchto 
úrovních? 

RA: Já jsem Ra. To záleží na podstatě denního snu. Toto je obsáhlé téma. 
Asi nejjednodušší věcí, kterou můžeme říct, je to, že když je denní sen, 
jak jej nazýváte, tím, co přitahuje k já, ten se pak stane realitou já. Pokud 
je to rozjímavý obecný denní sen, může vstoupit do nekonečna 
komplexů možností/pravděpodobností a objevit se jinde, přičemž nemá 
konkrétní spojení s energetickými poli tvůrce. 

16.55 TAZATEL: Aby to bylo trochu zřetelnější: pokud bych silně snil denní sen 
o postavení lodi, objevila by se v jedné z ostatních úrovní? 

RA: Já jsem Ra. To by se mělo stát nebo to muselo stát. 

16.56 TAZATEL: A pak pokud, řekněme, sní entita silně denní sen o boji, 
řekněme, s jinou entitou, stalo by se to? 
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RA: Já jsem Ra. V tomto případě se fantazie entity dotýká sebe a jiného-
já; toto připoutává myšlenkovou formu ke komplexu 
možnosti/pravděpodobnosti spojené s vlastním já, jež je tvůrcem této 
myšlenkové formy. Toto by pak zvýšilo možnost/pravděpodobnost 
přivedení daného do výskytu třetí úrovně. 

16.57 TAZATEL: Používá skupina Orionu tohoto principu k vytvoření 
podmínek navozených tak, aby vyhovovaly jejich účelu? 

RA: Já jsem Ra. Odpovíme konkrétněji, než zněla otázka. Skupina 
Orionu používá denní snění násilných nebo jiných negativních 
vibračních podstat, aby zpětně nakrmily nebo posílily tyto myšlenkové 
formy. 

16.58 TAZATEL: Používají vůbec někdy, řekněme, uspokojení fyzického těla k 
zesílení takových denních snů? 

RA: Já jsem Ra. Toto jsou schopni dělat pouze tehdy, když přijímající 
komplex mysli/těla/ducha má silnou schopnost vnímat myšlenkové 
formy. Toto by mohlo být označeno za neobvyklou charakteristiku, ale je 
to vskutku metodou používanou entitami Orionu. 

16.59 TAZATEL: Mnoho Poutníků přicházejících na tuto planetu nyní a v 
nedávné minulosti… jsou předmětem myšlenek Orionu? 

RA: Já jsem Ra. Jak jsme řekli dříve, Poutníci se zcela stávají tvory třetí 
úrovně v komplexu mysli/těla. Existuje právě stejná šance takového vlivu 
pro entitu Poutníka jako pro komplex mysli/těla/ducha této planetární 
sféry. Jediná odlišnost se objevuje v komplexu ducha, který, pokud si to 
přeje, vlastní brnění světla, chcete-li, což mu umožňuje jasněji rozeznat 
to, co není tak, jak by bylo vhodně požadováno komplexem 
mysli/těla/ducha. Toto není nic víc než tendence a nemůže být nazváno 
chápáním. 

Mimoto je Poutník ve svém vlastním komplexu mysli/těla/ducha méně 
zkreslený směrem, řekněme, ke křivolakosti pozitivních/negativních 
zmatení třetí úrovně. Tudíž často nerozezná tak jednoduše, jako více 
negativní jedinec, negativní podstatu myšlenek nebo bytostí. 

16.60 TAZATEL: Byli by pak Poutníci, jak se zde inkarnují, vysoce prioritními 
cíli, řekněme, skupiny Orionu? 

RA: Já jsem Ra. To je správně. 
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16.61 TAZATEL: A pokud by byl Poutník úspěšně narušen, řekněme, skupinou 
Orionu, co by se stalo s tímto Poutníkem v době sklizně? 

RA: Já jsem Ra. Pokud by entita Poutníka demonstrovala skrze činy 
negativní orientaci směrem k ostatním-já, byla by, jak jsme řekli dříve, 
zachycena do planetárních vibrací, a sklizena by možná znovu opakovala 
hlavní cyklus třetí úrovně jako planetární entita. Toto bude poslední 
úplnou otázkou této relace. 

Máte krátkou otázku, jež můžeme zodpovědět před tím, než uzavřeme 
tuto relaci? 

16.62 TAZATEL: Pouze vědět, zda může být nástroj více v pohodlí. 

RA: Já jsem Ra. Tento nástroj je v pohodlí, jak je to jen pro vás možné 
udělat s ohledem na zkreslení slabosti jeho komplexu těla. Jste svědomití. 

Já jsem Ra. Zanechávám vás v lásce a světle jednoho nekonečného 
Stvořitele. Jděte tedy kupředu, s radostí v síle a míru jednoho Stvořitele. 
Adonai.
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RELACE 17 
3. února 1981 

17.0 RA: Já jsem Ra. Vítám vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. 

Předtím, než budeme komunikovat odpovídáním, opravíme chybu, 
kterou jsme objevili v přenosu naší informace k vám. Máme obtíže s 
vaším časem/prostorem. Opět se mohou objevit chyby tohoto typu. 
Neváhejte nás zpochybnit/upozornit, že se můžeme přepočítat ve vašem 
měření času/prostoru. 

Chyba, kterou jsme odhalili, se týká příchodu jak skupiny Orionu na 
vaši planetární sféru vlivu, tak odpovídajícímu příchodu vyslanců 
Konfederace. Předali jsme data dva šest nula nula [2 600] let pro vstup 
Orionu, dva tři nula nula [2 300] pro vstup Konfederace. To je 
nesprávně. Přepočet naznačuje čísla tři šest nula nula [3 600] pro vstup 
Orionu, tři tři nula nula [3 300] pro vstup Konfederace. 

Nyní komunikujeme. 

17.1 TAZATEL: Děkuji vám mnohokrát. Přeji si znovu říct… považuji za čest, 
velkou čest, a také výsadu, tak jako moji [neslyšitelné]. A rád bych 
zopakoval, [že moje] otázky někdy mohou jít trochu z cesty, protože 
pokračuji v něčem, s čím jsem již začal pracovat v použití Zákona 
jednoty, abych lépe pochopil primárně princip svobodné vůle a další 
zkreslení, která objevujeme. 

Právě nyní mě napadly tři otázky při meditaci. Položím je jako první 
předtím, než budeme pokračovat. Za prvé, nyní se nacházíme ve čtvrté 
úrovni. Vzrostou účinky čtvrté úrovně v dalších třiceti letech? Uvidíme 
více změn v našem prostředí a v našem účinku na naše prostředí? 

RA: Já jsem Ra. Čtvrtá úroveň je vibrační spektrum. Vaše kontinuum 
času/prostoru spirálovitě posunulo vaši planetární sféru a vaši, co 
bychom nazvali, galaxii, co nazýváte hvězdou, do této vibrace. To 
způsobí vlastní planetární sféře si elektromagneticky přenastavit své víry 
přijímání kosmických sil proudících dovnitř, které sebe vyjadřují jako 
vibrační sítě, takže Země bude magnetizována ve čtvrté úrovni, jak byste 
to mohli nazvat. 



Relace 17 
 

193 

 

Toto se stane s určitými nepříjemnostmi, jak jsme řekli dříve, kvůli 
energiím myšlenkových forem vašich lidí, které narušují pravidelné 
konstrukty energetických vzorů uvnitř spirál energie vaší Země, což 
způsobuje zvýšení entropie a nepoužitelné teplo. Toto způsobí vaší 
planetární sféře výskyt nějakých trhlin v jejím vnějším plášti, zatímco se 
bude vhodně magnetizovat pro čtvrtou úroveň. Toto je planetární 
přizpůsobení. 

Objevíte prudký nárůst počtu lidí, jak nazýváte komplexy 
mysli/těla/ducha, jejichž vibrační potenciál zahrnuje potenciál pro 
zkreslení čtvrté vibrace. Takže se bude zdát, že tu bude, řekněme, nové 
plemeno. To jsou ti, kteří se inkarnují pro práci ve čtvrté úrovni. 

Bude zde také prudký nárůst v krátké perspektivě negativně 
orientovaných nebo polarizovaných komplexů mysli/těla/ducha a 
společenských komplexů, kvůli polarizujícím podmínkám prudkého 
vymezení mezi charakteristikami čtvrté úrovně a tří-úrovňovou orientací 
služby sobě. 

Ti, kteří zůstanou ve čtvrté úrovni na této planetě, budou takzvané 
pozitivní orientace. Mnozí přijdou odjinud, protože se zdá, že s veškerou 
nejlepší snahou Konfederace, což zahrnuje ty z vašich vnitřních rovin, 
vnitřních civilizací a ty z jiných úrovní, bude sklizeň mnohem menší než 
ta, jakou je tato planetární sféra schopná pohodlně podpořit ve službě. 

17.2 TAZATEL: Je možné pomoci entitě dosáhnout čtvrté úrovně v těchto 
posledních dnech? 

RA: Já jsem Ra. Je nemožné pomoci jiné bytosti přímo. Je pouze možné 
vytvořit katalyzátor dostupný v jakékoli formě, [přičemž] nejdůležitější je 
vyzařování ze sebe sama uvědomění si jednotnosti se Stvořitelem, méně 
důležité jsou informace, které s vámi sdílíme. 

My osobně necítíme naléhavost širokého rozšíření těchto informací. Je 
dostatečné, že jsme ji zpřístupnili třem, čtyřem nebo pěti. To je 
mimořádně dostatečná odměna, protože pokud jeden z těchto obdrží 
porozumění čtvrté úrovně díky tomuto katalyzátoru, pak jsme splnili 
Zákon jednoty ve zkreslení služby. 

Jsme rádi za věcný pokus sdílet informace bez obavy o počty nebo rychlý 
nárůst mezi ostatními. To, že se pokoušíte tyto informace zpřístupnit, je, 
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ve vašem termínu, vaše služba. Tento pokus, pokud dosáhne jednoho, 
dosáhne všech. 

Nemůžeme nabídnout zkratky k osvícení. Osvícení je momentem, je 
otvíráním do inteligentního nekonečna. Může být pouze dosaženo 
vlastním já, pro vlastní já. Ostatní já nemůže vyučovat/učit osvícení, ale 
pouze vyučovat/učit informace, inspiraci nebo sdílení lásky, mystéria, 
neznáma, což přiměje ostatní-já začít zkoušet a začít proces hledání, který 
končí v [jednom] momentě, ale kdo ví, kdy entita otevře bránu do 
současnosti? 

17.3 TAZATEL: Před několika noci jsem měl při meditaci vnuknutí otázky o 
kráteru z Ruska. Věřím, že to bylo v Tungusce. Můžete mi říct, co 
způsobilo tento kráter? 

RA: Já jsem Ra. Vznik tohoto kráteru způsobila destrukce štěpného 
reaktoru. 

17.4 TAZATEL: Reaktoru koho? 

RA: Já jsem Ra. Toto bylo to, co můžete nazvat „dronem“ poslaným 
Konfederací, který měl poruchu. Byl přesunut do oblasti, kde by jeho 
destrukce nezpůsobila narušení vůle komplexů mysli/těla/ducha. Pak byl 
detonován. 

17.5 TAZATEL: Jaký byl účel jeho příletu sem? 

RA: Byl to dron navržený pro poslech různých signálů vašich lidí. V té 
době jste začínali pracovat ve více technické oblasti. Zajímalo nás určení 
rozsahu a rychlosti vašich pokroků. Tento dron byl poháněn 
jednoduchým atomovým strojem nebo motorem, jak byste jej nazvali. 
Nebyl to ten typ, který znáte nyní, ale byl velmi malý. Nicméně měl 
stejný destruktivní efekt na molekulární struktury třetí úrovně. Tudíž, 
když se porouchal, cítili jsme, že by bylo nejlepší vybrat místo pro jeho 
destrukci, raději než se pokusit jej získat zpět, protože módy 
možnosti/pravděpodobnosti tohoto manévru vypadaly velmi, velmi male. 

17.6 TAZATEL: Tkvělo jeho nebezpečí jak ve výbuchu, tak v radiaci? 

RA: Já jsem Ra. V tomto konkrétním typu zařízení bylo málo radiace, tak 
jak ji znáte. Radiace byla lokalizovaná, ale tato lokalizace je taková, že 
není unášena větrem jako jsou emise vašich poněkud primitivních zbraní. 
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17.7 TAZATEL: Věřím, že analýza stromů v této oblasti ukázala nízkou úroveň 
radiace. Je toto důvodem pro takovouto nízkou radiační úroveň ve 
stromech? 

RA: Já jsem Ra. To je správně. Množství radiace je velmi omezeno. 
Nicméně energie, která je uvolněna, je dost silná na to, aby způsobila 
potíže. 

17.8 TAZATEL: Byla pak Konfederace odpovědná za to, že Země obdržela 
nukleární energii? 

RA: Já jsem Ra. Je to bod, který nikdo nemůže posoudit. Co je příčina? 
Základní rovnice, která předešla tuto práci, byla rovnice přinesená skrze 
Poutníka oddaného službě planetě. To, že se tato práce stane základem 
pro nástroje destrukce nebylo záměrem a nebylo předáno. 

17.9 TAZATEL: Můžete mi říct, kdo byl tímto Poutníkem, který přinesl tuto 
rovnici? 

RA: Já jsem Ra. Tato informace vypadá neškodná, jelikož tato entita již 
není [entitou] třetí úrovně vaší planety. Tato entita se jmenovala, 
zvukovým vibračním komplexem, Albert. 

17.10 TAZATEL: Děkuji vám. Můžete mi říct, kdo byl, před svou inkarnací do 
této úrovně, tím známým jako Ježíš Nazaretský? 

RA: Já jsem Ra. Mám obtíže s touto otázkou tak, jak je zformulována. 
Můžete najít jinou formu tohoto dotazu? 

17.11 TAZATEL: Ano. Co jsem měl na mysli říci bylo, můžete mi říci, zda Ježíš 
Nazaretský pocházel z Konfederace před inkarnací sem? 

RA: Já jsem Ra. Ten, vám známý jako Ježíš Nazaretský, neměl jméno. 
Tato entita byla členem páté* úrovně nejvyšší úrovně té pod-oktávy. 
Tato entita si žádala vstoupit na tuto planetární sféru za účelem sdílet 
vibraci lásky co možná nejčistším způsobem. Tudíž tato entita dostala 
povolení tuto misi vykonat. Tato entita byla pak Poutníkem beze jména, 
původem z Konfederace, páté* úrovně, reprezentující chápání vibrací 
pochopení nebo lásky páté* úrovně. 

* Toto by mělo být čtvrté. Ra opravuje chybu v další odpovědi. 

17.12 TAZATEL: Řekl jste, že pátá vibrace byla ta lásky? Pátá úroveň byla ta 
lásky? 
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RA: Já jsem Ra. Učinili jsme chybu. Bytost čtvrté úrovně je to, co jsme 
zamýšleli říci, nejvyšší [pod-]úroveň čtvrté úrovně jdoucí do páté. Tato 
entita mohla jít dále do páté, ale namísto toho si vybrala se vrátit do třetí 
pro tuto konkrétní misi. Tato entita byla nejvyšší pod-oktávou vibrace 
lásky. Toto je čtvrtá úroveň. 

17.13 TAZATEL: Když s vámi komunikuji jako s Ra, jste v té době 
individualizovaná entita nebo mluvím s celým komplexem? 

RA: Já jsem Ra. Mluvíte s Ra. Není zde žádné odloučení. Mohl byste to 
nazvat společenským paměťovým komplexem, tudíž naznačující 
mnohost. V našem chápání mluvíte s individualizovanou částí vědomí. 

17.14 TAZATEL: Mluvím vždy ke stejné individualizované části vědomí v každé 
z relací? 

RA: Já jsem Ra. Mluvíte ke stejné entitě skrze kanál nástroje. Tento 
nástroj má někdy nižší životní energie. To občas překáží našemu řízení. 
Nicméně tento nástroj má velkou věrnost k úkolu a dává tomuto úkolu 
cokoliv, co má. Proto můžeme pokračovat i když je vitální energie nízká. 
To je proč obvykle mluvíme o konci relace díky našemu odhadu úrovně 
životní energie nástroje. 

17.15 TAZATEL: Chtěl bych nyní vyjasnit něco, čím jsem si sám jistý. Lidé této 
planety, následující nějaké náboženství nebo vůbec žádné nebo nemající 
žádnou intelektuální znalost o Zákoně jednoty nebo vůbec něčeho, 
mohou být i přesto sklizeni do čtvrté úrovně, pokud jsou té vibrace. 
Není to správně? 

RA: Já jsem Ra. To je správně. Nicméně naleznete málo těch, kteří jsou 
schopní sklizně a jejichž záře nezpůsobuje ostatním, aby si byli vědomi 
jejich, co byste mohli nazvat, duchovnosti, kvality zkreslení komplexu 
mysli/těla/ducha. Tudíž není obzvláště pravděpodobné, že by entita byla 
zcela neznáma svým nejbližším známým jako neobvykle zářivá osobnost, 
dokonce i když by tento jedinec nebyl dostižený v žádných zkresleních 
vašich takzvaných náboženských systémů. 

17.16 TAZATEL: Když se Ježíš Nazaretský inkarnoval, byl zde pokus skupiny 
Orionu jej nějakým způsobem znevěrohodnit? 

RA: Já jsem Ra. To je správně. 
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17.17 TAZATEL: Můžete mi říct, co skupina Orionu udělala, aby se pokusila 
způsobit jeho pád? 

RA: Můžeme obecně popsat, co se stalo. Technika byla postavena na 
ostatních negativně orientovaných informacích. Tyto informace byly 
předány tím, kterého lidé nazývali „Jahve“. Tyto informace zahrnovaly 
mnoho různých omezení chování a slibovaly moc typu třetí úrovně, 
služby sobě. Tyto dva typy zkreslení zapůsobily na ty, kteří již přemýšleli 
v těchto myšlenkových formách. 

Toto nakonec vedlo k mnoha výzvám pro entitu známou jako Ježíš. To 
nakonec vedlo k jednomu, zvukového vibračního komplexu „Jidáš“, jak 
tuto entitu nazýváte, která věřila, že dělá vhodnou věc, když působila na 
nebo nutila toho, kterého nazýváte Ježíš, do nezbytnosti přinesení 
zkreslení planetární moci třetí úrovně [ve formě] vlády nad ostatními. 

Tato entita Jidáš cítila, že pokud zatlačí entitu, kterou nazýváte Ježíš, do 
kouta, [ta] bude pak schopna vidět moudrost užití síly inteligentního 
nekonečna za účelem vládnout ostatním. Ten, kterého nazýváte Jidáš, se 
mýlil ve svém odhadu reakce entity Ježíš, jehož vyučování/učení nebylo 
orientováno směrem k tomuto zkreslení. To vyústilo ke zničení 
komplexu těla toho vámi známého jako Ježíš. 

17.18 TAZATEL: Pak, pokud byla entita Ježíš čtvrté úrovně a dnes jsou zde na 
planetě Poutníci, kteří přišli z páté a šesté úrovně, co bylo to, co Ježíš 
dělal, že ho to umožnilo být tak dobrým léčitelem a mohly by tyto zdejší 
bytosti páté a šesté úrovně dělat to stejné? 

RA: Já jsem Ra. Ti, kteří léčí, mohou být jakékoli úrovně, která má 
vědomí ducha. To zahrnuje třetí, čtvrtou, pátou, šestou a sedmou. Třetí 
úroveň může být ta, ve které probíhá léčení stejně tak jako ty ostatní. 
Nicméně je zde potřeba rozumět, vyvážit, přijmout a pokročit z většího 
množství iluzorního materiálu. 

Brána do inteligentního nekonečna může být otevřena pouze tehdy, je-li 
léčiteli otevřeno chápání vstupních proudů inteligentní energie. Toto 
jsou takzvané Přírodní zákony vašeho lokálního kontinua prostoru/času a 
jeho sítě elektromagnetických zdrojů nebo bodů vstupující energie. 

Nejprve poznejte mysl a tělo. Poté, jakmile je duch integrován a 
syntetizován, všechny jsou harmonizovány do komplexů 
mysli/těla/ducha, které se mohou pohybovat mezi dimenzemi a které 
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mohou otevřít bránu do inteligentního nekonečna, tudíž léčit se světlem 
a sdílet toto světlo s ostatními. 

Skutečné léčení je jednoduše záření sebe sama tvořící prostředí, ve 
kterém se může objevit katalyzátor, který zahájí poznání sebe, sebou 
samým, a léčebné vlastnostmi sebe sama. 

17.19 TAZATEL: Jak se toto Ježíš naučil během své inkarnace? 

RA: Já jsem Ra. Tato entita se naučila tuto schopnost přirozeným 
způsobem rozpomenutí se ve velmi mladém věku. Bohužel tato entita 
nejprve objevila schopnost proniknout do inteligentního nekonečna tím, 
že se stala zkreslením, které nazýváte „vzteklým“, na kamaráda. Tato 
entita byla dotknuta entitou zvanou Ježíš a byla smrtelně zraněna. 

Tudíž ten známý jako Ježíš se stal vědomým toho, že v něm dřímá 
hrůzný potenciál. Tato entita se rozhodla poznat, jak použít tuto energii 
pro dobro, ne pro zlo. Tato entita byla extrémně pozitivně polarizovaná a 
vzpomněla si víc než většina Poutníků. 

17.20 TAZATEL: Jak tento agresivní čin proti kamarádovi ovlivnil Ježíše v jeho 
duchovním růstu? Kam odešel po své fyzické smrti? 

RA: Já jsem Ra. Entita, kterou nazýváte Ježíšem, byla touto zkušeností 
šokována a začala život hledání a vyhledávání. Tato entita nejdříve 
studovala ve dne v noci ve svém vlastním náboženském konstruktu, který 
nazýváte Judaismem, a byla dostatečně naučena, aby se stala rabínem, jak 
nazýváte vyučující/učící tohoto určitého rytmu nebo zkreslení chápání, 
ve velmi nízkém věku. 

Ve věku přibližně třináct a půl vašich roků opustila tato entita příbytek 
své pozemské rodiny, jak byste ji nazvali, a kráčela do mnoha jiných 
míst, kde hledala více informací. Toto pokračovalo porůznu, dokud 
nebylo entitě přibližně dvacet pět, kdy se vrátila do svého rodinného 
příbytku a učila se a praktikovala učení svého pozemského otce. 

Když se entita stala schopnou integrovat nebo syntetizovat veškeré 
zkušenosti, začala promlouvat s ostatními-já a vyučovat/učit, to co 
během předešlých let cítila, že má hodnotu. Entita byla karmicky 
osvobozena od destrukce jiného-já, když byla v poslední části svého 
života a mluvila na tom, co byste nazvali křížem, říkajíc: „Otče, odpusť 
jim, protože nevědí, co činí.“ V odpuštění se nachází zastavení kola činu 
nebo toho, co nazýváte karmou. 
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17.21 TAZATEL: Ve které úrovni nyní entita známá jako Ježíš přebývá? 

RA: Já jsem Ra. Tato informace je neškodná ačkoli nedůležitá. Tato 
entita nyní studuje lekce vibrace moudrosti, páté úrovně, také nazývané 
vibrací světla. 

17.22 TAZATEL: V naší kultuře se říká, že se vrátí. Můžete mi říct, zda je to 
plánováno? 

RA: Já jsem Ra. Pokusím se tuto otázku vyřešit. Je to složité. Tato entita 
si uvědomila, že nebyla entitou sebe sama, ale pracovala jako posel 
jednoho Stvořitele, kterého tato entita viděla jako lásku. Tato entita si 
byla vědoma, že tento cyklus byl ve své poslední části a mluvila o tom, že 
ti jejího vědomí by se vrátili v době sklizně. 

Konkrétní komplex mysli/těla/ducha, který nazýváte Ježíšem, jak byste 
nazvali entitu, se nevrátí s výjimkou jako člen Konfederace příležitostně 
mluvící skrze kanál. Jsou tu ale jiné formy s identickým typem vědomí, 
které budou vítat ty do čtvrté úrovně. To je význam návratu. 

17.23 TAZATEL: Mluvil jste o odpuštění jako o zmírnění karmy. Jsou… jsou… 
mám potíže s vyjádřením této otázky. Myslím, že se k tomu budu muset 
vrátit. Zeptám se na tuto jinou otázku. Můžete mi říct, proč bude Země 
čtvrté úrovně pozitivní namísto čtvrté úrovně negativní poté, co bude 
cyklus úplný, poněvadž to vypadá, že je zde větší negativní populace? 

RA: Já jsem Ra. Země se zdá být negativní. To je kvůli tichému, 
řekněme, hororu, což je běžným zkreslením, které ty dobré nebo 
pozitivně orientované entity mají směrem k událostem, které jsou [ve] 
vaší prostorové/časové přítomnosti. Nicméně ti orientovaní a sklizně-
schopní ve způsobech služby ostatním vysoce početně převažují nad 
těmi, jejichž orientace směrem k službě sobě samým se stala dostatečnou 
pro sklizeň. 

17.24 TAZATEL: Jinými slovy zde bude méně negativních entit sklizených do 
čtvrté úrovně než těch pozitivních. Je to správně? 

RA: Já jsem Ra. To je správně. Velká většina vašich lidí si zopakuje třetí 
úroveň. 

17.25 TAZATEL: Jak byli Taras Bulba, Čingischán a Rasputin sklizeni před 
sklizní? 
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RA: Já jsem Ra. Je to právem/výsadou/povinností těch, co vědomě 
otevírají bránu inteligentního nekonečna, si vybrat způsob svého 
opuštění úrovně. Ti negativní orientace, kteří takto dosáhli 
práva/povinnosti, si nejčastěji vybírají posun dopředu v jejich 
učení/vyučování služby sobě samým. 

17.26 TAZATEL: Je tohle důvodem pro to, co nazýváme spontánním 
samovznícením? 

RA: Já jsem Ra. Toto není správně. 

17.27 TAZATEL: Můžete mi říct, co způsobuje tento fenomén? 

RA: Já jsem Ra. Představte si, chcete-li, les. Jeden strom je zasažen 
bleskem. Hoří. Blesk nezasahuje jinde. Jinde nehoří. Existují náhodné 
výskyty, které se nemusejí týkat entity, ale fenoménu okna, o kterém 
jsme mluvili. 

17.28 TAZATEL: Jsou tyto konkrétní entity všechny zcela stejné nebo to jsou 
náhodné entity? 

RA: Já jsem Ra. To druhé je správně. 

17.29 TAZATEL: Mám tomu rozumět tak, že sklizeň nastane v roce 2011 nebo 
bude rozložena? 

RA: Já jsem Ra. Je to odhad. Uvedli jsme, že máme obtíže s vaším 
časem/prostorem. Je to vhodný pravděpodobný/možný bod 
času/prostoru pro sklizeň. Ti, kteří nebudou v té době v inkarnaci, 
budou do sklizně zahrnuti. 

17.30 TAZATEL: Dobře, pokud se chce entita naučit těmto způsobům, chce být 
ve službě ostatním spíše než ve službě sobě, zatímco je v této třetí úrovni, 
existují nejlepší způsoby být ve službě ostatním nebo existuje nějaký 
způsob stejně dobrý jako jakýkoliv jiný? 

RA: Já jsem Ra. Nejlepší způsob, jak být službou ostatním byl výslovně 
pokryt v předchozím materiálu. Krátce zopakujeme. 

Nejlepší způsob služby ostatním je neustálý pokus hledat, sdílet lásku 
Stvořitele, jak je známa vnitřnímu já. To zahrnuje sebe-poznání a 
schopnost otevřít sebe sama ostatním-já bez váhání. To zahrnuje, 
řekněme, vyzařování toho, co je podstatou srdce komplexu 
mysli/těla/ducha. 
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Mluvím k záměru vaší otázky, nejlepší způsob pro každého hledajícího ve 
třetí úrovni být ke službě ostatním je unikátní pro daný komplex 
mysli/těla/ducha. To znamená, že komplex mysli/těla/ducha pak musí 
hledat uvnitř sebe sama inteligenci svým vlastním úsudkem, jako způsob, 
jak může nejlépe sloužit ostatním-já. Toto bude rozdílné pro každého. 
Neexistuje žádné nejlepší. Neexistuje žádné zobecnění. Nic není známé. 

17.31 TAZATEL: Děkuji vám mnohokrát. Nepřeji si zabrat více času kladením 
otázek znovu dokola. Některé jsou tak důležité, že se pokouším klást 
některé podobné otázky různými způsoby, aby došlo k rozšíření 
odpovědi. Vypadá to jako [neslyšitelné], čeho dosahujeme, možná ne. 

V knize Oahspe: Nová bible je uvedeno, že pokud je jednotlivec více jak z 
padesáti procent pro ostatní… to jest, jde více jak 50% službou 
ostatním, a je méně jak padesát procent služby sobě samé, pak je sklizně-
schopný. Je to správné tvrzení? 

RA: Já jsem Ra. To je správně, pokud sklízení bude pro pozitivní čtyř-
dimenzionální úroveň. 

17.32 TAZATEL: Jaké musí být procento entity, řekněme, pokud má být 
sklizena jako negativní? 

RA: Já jsem Ra. Entita, která si přeje následovat cestu služby sobě samé 
musí dosáhnout stupně pěti, to jest pěti procent služby ostatním, 
devadesát pět procent služby sobě. Musí se blížit úplnosti. Negativní 
cesta je docela obtížná k dosažení sklizně-schopnosti a vyžaduje velkou 
oddanost. 

17.33 TAZATEL: Proč je negativní cesta o tolik složitější cestou k dosažení 
sklizně-schopnosti než pozitivní? 

RA: Já jsem Ra. Je to díky zkreslení Zákona jednoty, které naznačuje, že 
brána do inteligentního nekonečna je bránou na konci těsné a úzké cesty, 
jak ji můžete nazvat. Dosáhnout padesáti jednoho procenta oddanosti 
pro prospěch ostatních-já je stejně obtížné jako dosažení pěti procent 
oddanosti pro ostatní-já. Řekněme, že propast lhostejnosti se nachází 
mezi těmito dvěma. 

17.34 TAZATEL: Dobře, potom tedy pokud je entita sklizena do čtvrté úrovně 
se stupněm, řekněme, padesáti jedna procent pro ostatní, čtyřiceti devíti 
procent pro sebe, do jaké [pod-]úrovně čtvrté úrovně by vešla? 
Předpokládám, že existují různé [pod-]úrovně v rámci čtvrté úrovně. 
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RA: Já jsem Ra. To je správně. Každý vstupuje do pod-úrovně, která 
vibruje v souladu s chápáním entity. 

17.35 TAZATEL: Kolik máme [pod-]úrovní zde ve třetí úrovni v současné době? 

RA: Já jsem Ra. Třetí úroveň má nekonečné množství [pod-]úrovní. 

17.36 TAZATEL: Slyšel jsem, že existuje sedm astrálních a sedm rajských 
(devachanických) primárních úrovní. Je to správně? 

RA: Já jsem Ra. Mluvíte o některých z větších rozlišení v úrovních ve 
vašich vnitřních rovinách. To je správně. 

17.37 TAZATEL: Dobře, kdo obývá astrální a kdo obývá rajské úrovně? 

RA: Já jsem Ra. Entity obývají různé roviny díky své vibrační povaze. 
Astrální rovina se různí od myšlenkových forem v dolních úrovních až po 
osvícené bytosti, které se odhodlaly vyučovat/učit ve vyšších astrálních 
úrovních. 

V rajských úrovních, jak je nazýváte, jsou ti, jejichž vibrace jsou ještě 
bližší k primárním zkreslením lásky/světla. 

Za těmito úrovněmi existují jiné. 

17.38 TAZATEL: Dobře, má každá… má… toto je těžké. Naše fyzická úroveň: 
Je zde sedm pod-úrovní toho, čemu říkáme naše zdejší fyzická úroveň? 

RA: Já jsem Ra. Mluvíte správně. Je to těžké pochopit. Existuje 
nekonečné množství úrovní. Ve vašem konkrétním zkreslení kontinua 
prostoru/času existuje sedm pod-úrovní komplexů mysli/těla/ducha. 
Objevíte vibrační podstatu těchto sedmi úrovní, až budete procházet 
vašimi zkušenostními zkresleními, přičemž potkáte ostatní-já různých 
úrovní, které odpovídají centrům vstupu energií do fyzického těla. 

Neviditelné, nebo vnitřní, roviny třetí úrovně jsou obydlené těmi, kteří 
nejsou podstaty komplexů těla, jako je vaše; to jest oni nenabírají 
chemické tělo kolem svých komplexů ducha/mysli. Avšak tyto entity jsou 
rozděleny do toho, co byste nazvali umělým snem v rámci snu v různých 
úrovních. V horních úrovních se touha dělit o znalost zpět dolů na vnější 
úrovně existence zmenšuje kvůli intenzivnímu učení/vyučování, které se 
objevuje na těchto úrovních. 

17.39 TAZATEL: Je potom nezbytné proniknout rovinu po rovině, jak se 
posouváme z toho, co nazýváme fyzickou třetí úrovní, skrze tyto roviny? 
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RA: Já jsem Ra. Je naší zkušeností, že někteří proniknou několika 
rovinami najednou. Jiní jimi pronikají pomalu. Někteří se v dychtivosti 
pokouší proniknout do vyšších rovin před proniknutím energiemi 
takzvaných nižších nebo základnějších rovin. Toto způsobuje 
nevyváženost energií. 

Zjistíte, že špatné zdraví, jak nazýváte toto zkreslení, je často výsledkem 
jemného nesouladu energií, ve kterých jsou některé z vyšších 
energetických úrovní aktivovány vědomými pokusy entity, zatímco entita 
nepronikla centry nižší energie nebo pod-úrovněmi této úrovně. 

17.40 TAZATEL: Existuje nejlepší způsob meditace? 

RA: Já jsem Ra. Ne. 

17.41 TAZATEL: V současnosti, blízko konci cyklu, jak jsou reinkarnace do 
fyzických [těl] přidělovány, řekněme, na této planetě? V našem vlastním 
[neslyšitelné]. 

RA: Já jsem Ra. Entity, které si přejí získat kriticky potřebnou zkušenost 
za účelem se stát sklizně-schopnými, jsou inkarnováni přednostně před 
těmi, které budou, bez příliš velkých pravděpodobných/možných 
pochyb, potřebovat znovu prožít tuto úroveň. 

17.42 TAZATEL: Jak dlouho toto probíhá, tento typ přidělování? 

RA: Já jsem Ra. Toto probíhá od té doby, kdy se první individuální entita 
stala vědomou své potřeby učit se lekce této úrovně. Toto byl počátek 
toho, co můžete nazvat inkarnace podle stáří vibrace. 

17.43 TAZATEL: Můžete vysvětlit, co myslíte inkarnací podle stáří vibrace? 

RA: Já jsem Ra. Toto bude poslední otázkou této relace práce. 

Inkarnace podle stáří vibrace je přednostní zacházení, řekněme, které 
následuje způsoby Zákona jednoty a který povzbuzuje sklizně-schopné 
jedince, [přičemž] každému jedinci, který se stává vědomým o času 
sklizně a o potřebě na vlastní úrovni přizpůsobit tělo a ducha směrem k 
učení/vyučování těchto lekcí, je dána priorita, aby mohla tato entita mít 
nejlepší možnou šanci, řekněme, úspěchu tohoto pokusu. 

Můžeme se teď zeptat, jestli máte další otázky? 

17.44 TAZATEL: Moje jediná otázka, je zde něco, co můžeme udělat, aby nástroj 
[neslyšitelné]? 
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RA: Já jsem Ra. Tento nástroj nenosí vhodný oděv pro tuto práci. Jak 
dochází ke vstupům v oblastech toho, co můžete nazvat, sedmou čakrou, 
jak mluvíte o těchto energetických centrech, filtrující přes šestou a tak 
dále, ostatní nebo základové čakry entity poněkud ztrácí energii. Tudíž 
by měla být tato entita opatrnější ve svém výběru teplého oděvu pro část 
komplexu těla, který nazýváte nohy. 

Můžeme odpovědět na nějaké jiné krátké otázky? 

17.45 TAZATEL: Pouze… chceme dát silnější oblečení na nohy. Je to správně? 

RA: Já jsem Ra. To je správně. 

Nyní opustím tento nástroj, zanechávám vás v lásce a světle jednoho 
nekonečného Stvořitele. Adonai.
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RELACE 18 
4. února 1981 

18.0 RA: Já jsem Ra. Vítám vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní 
komunikujeme. 

18.1 TAZATEL: Minulou noc jsem přemýšlel, že pokud bych byl v současnosti 
na místě Ra, mohlo by mi první zkreslení Zákona jednoty způsobit 
smíchání nějakých chybných dat s pravdivými informacemi, které jsem 
přenesl na tuto skupinu. Děláte to? 

RA: Já jsem Ra. Neděláme to záměrně. Nicméně zmatení zde bude. 
Chyby, které se objevily, se objevily díky příležitostným změnám ve 
vibračním komplexu tohoto nástroje kvůli jeho požití chemické látky. 
Není naším záměrem v tomto konkrétním projektu vytvářet chybné 
informace, ale vyjádřit, ve svazujícím charakteru vašeho jazykového 
systému, pocit nekonečné mystiky jednoho stvoření ve své nekonečné a 
inteligentní jednotě. 

18.2 TAZATEL: Můžete mi říct, co je to za chemickou látku, která byla požita? 
Způsobuje špatný kontakt? 

RA: Já jsem Ra. To není jasná otázka. Mohl byste [ji] přeformulovat, 
prosím? 

18.3 TAZATEL: Právě jste uvedl, že jste měl nějaké problémy s nástrojem kvůli 
požití nějaké chemické látky nástrojem. Můžete mi říct, co byla ta 
chemická látka? 

RA: Já jsem Ra. Látka, o které mluvíme, je nazývaná vibračním 
zvukovým komplexem LSD. Nedává špatný kontakt, pokud je použita ve 
spojení s kontaktem. Obtíž této konkrétní látky tkví v tom, že zde je, 
řekněme, velmi dramatický pokles účinku této látky. V každém případě 
začínal tento nástroj relaci se zkreslením směrem k extrémní životní 
energii, kterou tato látka produkuje. Nicméně tento nástroj byl během 
relace ve chvíli, kdy tato látka již neměla dostatečnou sílu zvýšit 
schopnosti entity vyjádřit životní energii. Tudíž [došlo k] prvnímu 
fenoménu, řekněme, přerušovaného kontaktu a pak, jak se nástroj znovu 
spoléhá na své vlastní vibrační komplexy životní energie, přičemž je 
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životní energie v tomto případě velmi nízká, bylo nezbytné náhle přerušit 
komunikaci za účelem zachovat a podpořit nástroj. Tato konkrétní 
chemická látka je v těchto kontaktech z daných příčin jak užitečná, tak 
neužitečná. 

18.4 TAZATEL: Jsou zde nějaká jídla, která jsou nápomocná nebo škodlivá a 
která by nástroj mohl jíst? 

RA: Já jsem Ra. Tento nástroj má zkreslení komplexu těla směrem k 
chatrnému zdraví ve zkresleném směru zkorigovaném nejlépe potravou 
vašich obilovin a vaší zeleniny, jak je nazýváte. Nicméně toto je extrémně 
nedůležité, když je [to] posouzeno jako pomoc srovnatelná s ostatní 
pomocí, jako je přístup, kterého má nástroj spoustu. Nicméně to 
pomáhá životním energiím nástroje menším zkreslením k chatrnému 
zdraví, požívat potravu výše uvedeným způsobem s občasným požitím 
toho, co nazýváte masem, kvůli potřebě nástroje zmírnit zkreslení 
směrem k nízké životní energii. 

18.5 TAZATEL: Děkuji vám. Mám zde otázku od Jima, kterou budu číst 
doslovně: „Mnoho z mystických tradic hledání na Zemi si udržuje víru, 
že individuální já musí být vymazáno nebo vyhlazeno a materiální svět 
ignorován entitou, aby dosáhla ‚nirvány‘, jak je to nazýváno, nebo 
osvícení. Jaká je správná role individuálního já a jeho pozemských aktivit 
v pomáhání entitě růst více k Zákonu jednoty?“ 

RA: Já jsem Ra. Správná role entity je v této úrovni prožít všechny 
vytoužené věci, pak analyzovat, pochopit a přijmout tyto zkušenosti, a 
přitom z nich destilovat lásku/světlo, které je v nich obsaženo. Nic by 
nemělo být překonáno. To, co není potřebné, odpadá. 

Orientace se vyvíjí díky analýze touhy. Tyto touhy se stávají více a více 
zkreslené směrem k vědomé aplikaci lásky/světla tak, jak entita zachází s 
nabytou zkušeností. Zjistili jsme, že je mimořádně nevhodné 
povzbuzovat překonávání jakýchkoli tužeb s výjimkou doporučení 
představovat si raději než provádět ve fyzické úrovni, jak ji nazýváte, ty 
touhy nesouhlasné se Zákonem jednoty; toto zachovává primární 
zkreslení svobodné vůle. 

Důvod, proč je nemoudré překonávat, je, že překonávání je nevyvážený 
čin, který tvoří potíže v balancování v rámci kontinua času/prostoru. 
Překonávání proto vytváří další prostředí pro držení toho, co bylo zřejmě 
překonáno. 
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Všechny věci jsou přijatelné ve správný čas pro každou entitu a v 
prožívání, pochopení, přijmutí, v následném sdílení s ostatními já, se 
vhodný popis posune pryč od zkreslení jednoho druhu k jiným 
zkreslením, která mohou být více souhlasnými se Zákonem jednoty. 

To je, řekněme, zkratka, jak jednoduše ignorovat nebo překonat 
jakoukoli touhu. Musí být spíše pochopena a přijata. Toto chce 
trpělivost a zkušenost, která může být pečlivě analyzována se soucitem 
pro sebe a ostatní-já. 

18.6 TAZATEL: V základě bych řekl, že porušit svobodnou vůli jiného já nebo 
jiné entity by bylo základní věcí, kterou pod Zákonem jednoty nikdy 
nedělat. Můžete uvést jakékoli jiné porušení Zákona jednoty než toto 
základní pravidlo? 

RA: Já jsem Ra. Jak jeden dále postupuje z primárního zkreslení 
svobodné vůle, postupuje k porozumění ohniskových bodů inteligentní 
energie, která vytvořila inteligence nebo způsoby konkrétního komplexu 
mysli/těla/ducha v jeho prostředí, jak v, co byste nazvali, přirozeném, tak 
ve, co byste nazvali, člověkem vytvořeném [prostředí]. Tudíž ta zkreslení, 
kterých se vyvarovat, jsou ta, která neberou v potaz zkreslení zaměření 
energie lásky/světla nebo, řekněme, Logosu této konkrétní sféry nebo 
úrovně. Tato [zkreslení] zahrnují nedostatek porozumění potřeb 
přirozeného prostředí, potřeb komplexů mysli/těla/ducha ostatních-já. 
Těch je mnoho kvůli různým zkreslením člověkem vyrobených 
komplexů, ve kterých si inteligence a povědomí entit samotných vybraly 
způsob použití dostupných energií. 

Tudíž co by bylo nesprávným zkreslením u jedné entity, je správné u 
jiné. Můžeme doporučit pokusit stát se povědomým o ostatních jako o 
sobě samém, a tudíž konat ten čin, který je potřebný jinému-já, 
porozuměním [pramenícím] z inteligence a povědomí jiného-já. V 
mnoha případech toto nezahrnuje porušení zkreslení svobodné vůle na 
zkreslení nebo fragmentaci zvanou zasahování. Nicméně být ke službě je 
delikátní záležitost a soucit, citlivost a schopnost vcítit se jsou 
nápomocné pro vyhnutí se zkreslením člověkem vytvořené inteligence a 
povědomí. 

Oblast nebo aréna zvaná společenský komplex je arénou, ve které nejsou 
konkrétní potřeby pro starání se, protože je to výsadou/ctí/povinností 
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těch v konkrétní planetární sféře konat v souladu se svou svobodnou vůlí 
pro zakoušenou pomoc společenského komplexu. 

Tudíž máte dvě jednoduché směrnice: povědomí o inteligentní energii 
vyjádřené v přírodě, povědomí o inteligentní energii vyjádřené ve 
vlastním já, které má být, když to vypadá vhodné, sdíleno entitou se 
společenským komplexem, a máte jednu nekonečně jemnou a 
různorodou množinu zkreslení, kterých si můžete být vědomí; to jest 
zkreslení s ohledem na sebe a ostatní-já nevztahující se na svobodnou 
vůli, ale vztahující se na harmonické vztahy a službu ostatním tak, aby to 
ostatním-já co nejvíce posloužilo. 

18.7 TAZATEL: Jak entita této úrovně vyrůstá z dětství, stává se více vědoma 
svých odpovědností. Je zde věk, do kterého není entita zodpovědná za své 
činy nebo je odpovědná od času narození? 

RA: Já jsem Ra. Entita inkarnována na úroveň Země se stává vědoma 
sebe sama v rozličném bodě při svém časovém/prostorovém postupu 
skrze kontinuum. Toto může mít medián, řekněme, v přibližně patnácti 
vašich měsících. Některé entity se stanou vědomými sebe sama v období 
blíže k inkarnaci, některé v době vzdálenější od této události. Ve všech 
případech se odpovědnost stává retro-aktivní od tohoto bodu zpět v 
kontinuu, takže zkreslení mají být entitou pochopena a vyrovnána, jak se 
entita učí. 

18.8 TAZATEL: Pak by entita, řekněme, čtyři roky stará byla zcela odpovědná 
za jakékoli činy, které byly proti nebo neharmonické se Zákonem 
jednoty. Je to správně? 

RA: Já jsem Ra. To je správně. Může být poznamenáno, že bylo sjednáno 
vašimi strukturami společenského komplexu, že těmto novějším entitám 
do inkarnace mají být poskytnuti průvodci fyzického komplexu 
mysli/těla/ducha, takže jsou schopny se rychle naučit, co je v souladu se 
Zákonem jednoty. 

18.9 TAZATEL: Kdo jsou tito průvodci? 

RA: Já jsem Ra. Tito průvodci jsou ti, kterým říkáte rodičové, učitelé a 
přátelé. 

18.10 TAZATEL: Chápu. Entita Aleister Crowley napsala „Konání tvé vůle je 
veškerým zákonem“. Byla zřejmě v pochopení, do jisté míry, Zákona 
jednoty. Kde je tato entita nyní? 
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RA: Já jsem Ra. Entita je ve vašich vnitřních úrovních. Tato entita je v 
léčebném procesu. 

18.11 TAZATEL: Zneužila pak tato entita Zákon jednoty, i když mu 
intelektuálně rozuměla, a proto musela projít tímto léčebným procesem? 

RA: Já jsem Ra. Tato entita byla, můžeme použít tento vibrační zvukový 
komplex, nadměrně stimulována pravou podstatou věcí. Tato nadměrná 
stimulace vyústila v chování, které bylo za vědomou kontrolou entity. 
Tudíž se tato entita, v mnoha pokusech o prodělání procesu vyvažování, 
jak jsme popsali různá centra začínající červeným paprskem a pohybující 
se nahoru, stala poněkud příliš zaujatou nebo zachycenou v tomto 
procesu a stala se odcizenou od ostatních-já. Tato entita byla pozitivní. 
Nicméně její cesta byla obtížná kvůli neschopnosti použít, syntetizovat a 
harmonizovat pochopení tužeb sebe sama tak, aby mohla sdílet, s plným 
soucítěním, s ostatními-já. Tato entita se tudíž stala velmi nezdravou, jak 
to můžete nazvat, ve smyslu duchovního komplexu a je nutné o ty, s 
tímto typem zkreslení směrem k vnitřní bolesti, pečovat ve vnitřních 
rovinách, dokud není taková entita schopná opět shlížet na zkušenosti s 
absencí zkreslení směrem k bolesti. 

18.12 TAZATEL: Včera jste uvedl, že odpuštění je odstraňovačem karmy. 
Předpokládám, že vyvážené odpuštění pro plné smazání karmy by 
potřebovalo odpuštění nejenom ostatním-já, ale také sobě. Říkám to 
správně? 

RA: Já jsem Ra. Říkáte to správně. Krátce toto pochopení rozšíříme za 
účelem vyjasnění. 

Odpuštění ostatním-já je odpuštění sobě samému. Pochopení tohoto 
naléhá na vědomé úrovni na plném odpuštění sobě samému a ostatním-
já, protože jsou jedním. Plné odpuštění je proto nemožné bez zahrnutí 
sebe sama. 

18.13 TAZATEL: Děkuji vám. Nejdůležitější bod mého způsobu přemýšlení. 

Zmínil jste, že existoval určitý počet Konfederací. Slouží všechny 
nekonečnému Stvořiteli v základě stejným způsobem nebo se některé 
specializují v některých určitých typech služeb? 

RA: Já jsem Ra. Všechny slouží jednomu Stvořiteli. Neexistuje nic jiného, 
čemu sloužit, protože Stvořitel je vším, co je. Je nemožné nesloužit 
Stvořiteli. Jednoduše existují různá zkreslení této služby. 
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Tak jako v Konfederaci, která slouží vašim lidem, je každá Konfederace 
skupinou specializovaných jednotlivých společenských paměťových 
komplexů, kde každý dělá to co chce vyjádřit v manifestaci. 

18.14 TAZATEL: Můžete mi říct, jak Jahve komunikoval s pozemskými lidmi? 

RA: Já jsem Ra. Toto je poněkud komplexní otázka. 

První komunikace byla tou, co byste nazvali genetickou. Druhou 
komunikací bylo chození mezi vašimi lidmi, k vytvoření dalších 
genetických změn ve vědomí. Třetí byla řadou dialogů s vybranými 
kanály. 

18.15 TAZATEL: Můžete mi říct, jaké byly tyto genetické změny a jak byly 
vyvolány? 

RA: Já jsem Ra. Některé z těchto genetických změn byly ve formě 
podobné tomu, co nazýváte klonování. Tudíž se entity inkarnovaly podle 
obrazu Jahvových entit. Druhá [genetická změna] byla kontaktem 
povahy, kterou znáte jako sexuální, [a která] měnila komplex 
mysli/těla/ducha přirozenými způsoby podle reprodukčních vzorů 
navrženými inteligentní energií vašich fyzických komplexů. 

18.16 TAZATEL: Můžete mi říci konkrétně, co v tomto případě dělali? 

RA: Já jsem Ra. Odpověděli jsme na tuto otázku. Prosím přeformulujte 
pro další informace. 

18.17 TAZATEL: Můžete mi říct rozdíl mezi… sexuálním programováním, 
řekněme, před zásahem Jahve a po zásahu? 

RA: Já jsem Ra. Toto je otázka, na kterou můžeme pouze odpovědět 
uvedením, že zásah genetickými prostředky je stejný bez ohledu na zdroj 
těchto změn. 

18.18 TAZATEL: Můžete mi říct Jahvův úmysl pro provádění genetických 
sexuálních změn? 

RA: Já jsem Ra. Úmysl před sedm pět nula nula nula [75 000] roky, jak 
měříte čas, změny následné tomuto času byly pouze jednoho účelu: 
vyjádřit v komplexu mysli/těla/ducha ty charakteristiky, které by vedly k 
dalšímu a rychlejšímu vývoji komplexu ducha. 

18.19 TAZATEL: Jak tyto charakteristiky postupují ve vedení k duchovnějšímu 
vývoji? 
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RA: Já jsem Ra. Charakteristiky, které byly podpořeny, zahrnovaly 
citlivost všech fyzických smyslů k zostření zkušeností a posílení komplexu 
mysli za účelem povzbudit schopnost analyzovat tyto zkušenosti. 

18.20 TAZATEL: Kdy se Jahve rozhodl konat ty genetické změny, které dělal? 

RA: Já jsem Ra. Skupina Jahve pracovala s těmi z planety, kterou 
nazýváte Mars, před sedm pět, sedmdesáti pěti tisíci [75 000] roky v 
tom, co byste nazvali klonovacím procesem. Jsou zde rozdíly, ty se ale 
nacházejí v budoucnosti vašeho kontinua času/prostoru a nemůžeme 
porušit svobodnou vůli Zákon zmatení. 

Dva šest nula nula [2 600], přibližně, bylo druhým obdobím – 
opravujeme se – tři šest nula nula [3 600], přibližně, byl čas pokusů těch 
ze skupiny Orionu během tohoto kulturního komplexu; byla to řada 
setkání, ve kterých ti, známí jako Anak, byli oplodněni novým 
genetickým kódem vašimi způsoby fyzického komplexu tak, aby 
organismy byly větší a silnější. 

18.21 TAZATEL: Proč chtěli větší a silnější organismy? 

RA: Ti od Jahve se pokoušeli vytvořit pochopení Zákona jednoty 
vytvořením komplexů mysli/těla schopných pochopit Zákon jednoty. 
Experiment byl shledán neúspěšným z pohledu žádoucích zkreslení kvůli 
faktu, že spíše než vstřebání Zákona jednoty zde bylo velké pokušení 
považovat takzvaný společenský komplex nebo pod-komplex za elitu 
nebo za odlišný a lepší než ostatní-já, což je jedna z technik službě sobě 
samému. 

18.22 TAZATEL: Pak skupina Orionu… nejsem si zcela jistý, že tomu rozumím. 
Myslíte tím, že skupina Orionu vyrobila tento větší komplex těla k 
vytvoření elity, takže Zákon jednoty mohl být aplikován v tom, co 
nazýváme negativní smysl? 

RA: Já jsem Ra. To je nesprávně. Entity od Jahve byly zodpovědné za 
tuto proceduru v izolovaných případech jako experimentech v boji se 
skupinou Orion. 

Nicméně skupina Orion byla schopna použít toto zkreslení komplexu 
mysli/těla pro vštípení myšlenky elity spíše než pro koncentraci na 
učení/vyučování jednoty. 

18.23 TAZATEL: Dobře, byl tedy Jahve z Konfederace? 
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RA: Já jsem Ra. Jahve byl z Konfederace, ale mýlil se ve svém pokusu 
pomoci. 

18.24 TAZATEL: Pak komunikace Jahve nepomohly nebo nevytvořily, co si 
Jahve přál, aby vytvořily. Je to správně? 

RA: Já jsem Ra. Výsledky této interakce byly docela smíšené. Tam, kde 
byly entity vibrační souhrnné charakteristiky, která přijala jednotu, byly 
manipulace Jahve velmi užitečné. Tam, kde si entity svobodné vůle 
vybraly méně pozitivně orientovanou konfiguraci souhrnu celkového 
vibračního komplexu, byli ti ze skupiny Orionu poprvé schopni učinit 
vážné zásahy do vědomí planetárního komplexu. 

18.25 TAZATEL: Můžete mi říct konkrétně, co dovolilo, aby skupinou Orionu 
byly učiněny ty nejzávažnější z těchto zásahů? 

RA: Já jsem Ra. Toto bude poslední plná otázka. 

Konkrétně ti, kteří jsou silní, inteligentní atd. mají pokušení se cítit 
odlišně od těch, kteří jsou méně inteligentní a méně silní. Toto je 
zkreslené vnímání jednoty s ostatními-já. To dovolilo skupině Orionu 
zformovat koncept svaté války, jak ji můžete nazvat. Toto je závažně 
zkreslené vnímání. Existovalo hodně takových válek destruktivního 
charakteru. 

18.26 TAZATEL: Děkuji vám mnohokrát. Věřím, že je to velmi důležitý bod v 
pochopení celkového fungování Zákona jednoty. Bude to nápomocné. 
Jak pravděpodobně víte, musím v příštích třech dnech pracovat, takže 
možná budeme mít další relaci dnes v noci, pokud si myslíte, že je to 
možné. A další relace by potom nebyla dříve než od teď za čtyři dny. 
Věříte, že je dnes v noci možná další relace? 

RA: Já jsem Ra. Tento nástroj je poněkud slabý. Toto je zkreslení 
způsobené nedostatkem životní energie. Tudíž podpora nástroje ve 
fyzickém vyvážení dovolí další relaci. Rozumíte? 

18.27 TAZATEL: Ne zcela. Co máme konkrétně udělat pro fyzické vyvážení? 

RA: Já jsem Ra. Za prvé: dávejte pozor na potravu. Za druhé: hýbejte s 
fyzickým komplexem pro zmírnění zkreslení směrem k bolesti fyzického 
komplexu. Za třetí: podpořte určité množství toho, co byste nazvali 
vaším cvičením. Poslední rada: dejte obzvlášť pozor na vyrovnání v této 
druhé relaci, aby entita mohla dostat tolik pomoci z různých symbolů, 
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kolik je to jen možné. Navrhujeme vám zkontrolovat tyto symboly s co 
největší opatrností. Tato entita je mírně položena mimo správnou 
konfiguraci. Není to v tuto dobu důležité. Více důležité [to bude], když 
bude naplánována druhá relace. 

Já jsem Ra. Zanechávám vás v lásce a světle jednoho nekonečného 
Stvořitele. Jděte kupředu, a proto s radostí v síle a míru jednoho 
Stvořitele. Adonai.
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RELACE 19 
8. února 1981 

19.0 RA: Já jsem Ra. Vítám vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní 
komunikujeme. 

19.1 TAZATEL: Přemýšlel jsem nad obsahem této knihy a přečtu to, na co jsem 
myslel. V této komunikaci se zajímáme o vývoj mysli, těla a ducha. Rád 
bych skrze tázání plně vyšetřil mechanismus evoluce za účelem dovolit 
těm zaujatým jedincům se účastnit ve své vlastní evoluci. Zdá se mi, že 
dobrým místem pro začátek by byl přechod z druhé do třetí úrovně, pak 
detailně vyšetřit evoluci entit třetí úrovně na Zemi, a přitom dávat 
zvláštní pozor na mechanismy, které pomáhají nebo brání této evoluci. 
To je mým záměrem pro směr této probíhající relace. Doufám, že je to 
správný směr. 

Co bych rád věděl jako první je, zda přecházejí všechny entity z druhé do 
třetí úrovně nebo zda existují entity, které nikdy tímto přechodem 
neprošly? 

RA: Já jsem Ra. Vaše otázka předpokládá porozumění kontinua 
prostoru/času inteligentní energie, která oživuje vaši iluzi. V rámci 
kontextu této iluze můžeme říci, že existují tací, kteří nepřechází z určité 
úrovně do jiné, protože kontinuum je konečné. 

V rámci chápání, které máme o vesmíru nebo o stvoření jako jedné 
nekonečné bytosti, její srdce bijící jako živé ve své vlastní inteligentní 
energii, je to pouze jeden stah srdce této inteligence od stvoření do 
stvoření. V tomto kontextu úplně každá vědomá entita 
prožívala/prožívá/bude prožívat úplně každou úroveň. 

19.2 TAZATEL: Vezměme okamžik, kdy je individualizovaná entita druhé 
úrovně připravena pro přechod do třetí. Je touto bytostí druhé úrovně ta, 
kterou bychom nazvali zvířetem? 

RA: Já jsem Ra. Existují tři typy entit druhé úrovně, které se stávají, 
řekněme, oduševnělými. První je zvíře. To se vyskytuje nejvíce. Druhá je 
rostlina, obzvláště ta, kterou nazýváte zvukovým vibračním komplexem 
„strom“. Tyto entity jsou schopné dávat a přijímat dostatek lásky, aby se 
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staly individualizovanými. Třetí kategorií je minerál. Příležitostně se 
určitá lokace, místo, jak byste ho mohli nazvat, stane energetizovaným 
do jedince skrze lásku, kterou přijímá a dává ve vztahu k entitě třetí 
úrovně, která je s ním ve vztahu. Toto je nejméně běžným přechodem. 

19.3 TAZATEL: Když se tento přechod z druhé do třetí úrovně odehrává, jak se 
entita, ať už to je zvíře, strom nebo minerál, stane oduševnělou? 

RA: Já jsem Ra. Entity se nestanou oduševnělými. Stanou se vědomými 
inteligentní energie v rámci každé části, buňky nebo atomu, jak to 
můžete nazvat, svého bytí. 

Toto vědomí je to, které je povědomím toho již daného. Z nekonečna 
vzejdou všechny úrovně. Vědomí sebe sama přichází zevnitř, po dodání 
katalyzátoru určitých zkušeností, z pochopení, jak můžeme nazvat tuto 
konkrétní energii, nahoru jdoucího spirálovitého pohybu buňky nebo 
atomu nebo vědomí. 

Můžete pak chápat, že je zde nevyhnutelný tah směrem k tomu, co byste 
mohli nazvat eventuální uvědomění si sebe sama. 

19.4 TAZATEL: Pak po přechodu do třetí úrovně, předpokládám správně, že by 
pak tyto entity v… vezmeme Zemi jako příklad. Vypadaly by pak tyto 
entity jako my? Měly by lidskou podobu? Je to správně? 

RA: Já jsem Ra. To je správně, pokud bereme vaši planetární sféru jako 
příklad. 

19.5 TAZATEL: Když se první entity druhé úrovně na této planetě staly 
[úrovně] třetí, bylo to za pomoci přesunu bytostí z Marsu nebo zde 
existovaly entity druhé úrovně, které se vyvinuly do třetí úrovně bez 
žádného vnějšího vlivu? 

RA: Já jsem Ra. Existovaly některé entity druhé úrovně, které povýšily do 
třetí úrovně bez vnějšího stimulu, ale pouze s efektivním využitím 
zkušeností. 

Ostatní z vaší planetární druhé úrovně vstoupili do cyklu třetí úrovně 
díky sklizňovým snahám stejným typem posílání vibrační pomoci, jako 
vám ji nyní posílají ti z Konfederace. Tato komunikace však byla spíše 
telepatická než telepatická/vokální nebo telepatická/psaná díky podstatě 
bytostí druhé úrovně. 

19.6 TAZATEL: Kdo poslal pomoc bytostem druhé úrovně? 
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RA: Já jsem Ra. Nazýváme sebe Konfederací planet ve službě 
nekonečnému Stvořiteli. Toto je zjednodušení za účelem zmenšení 
obtížnosti pochopení mezi vašimi lidmi. Váháme použít termín, zvukový 
komplex, „pochopení“, ale je to nejblíže našemu významu. 

19.7 TAZATEL: Pak Konfederace také pomohla v přechodu z druhé úrovně do 
třetí úrovně. Je to správně? 

RA: Já jsem Ra. Musíme podmínit správnost tohoto dotazu. Část 
Konfederace, která nepracuje s třetí úrovní, ale nachází svou pomoc 
[jako] nejlépe užitečnou v ostatních sklizních – to jest sklizeň druhé 
úrovně – je zodpovědná za pomoc v těchto sklizních. Konfederace, jak 
jsme uvedli dříve v těchto relacích je složena z mnoha těch v jiných 
úrovních, ve vaší vlastní úrovni, v rámci vaší planetární sféry a v rámci 
vnitřních nebo andělských doménách. Každá z těchto entit, která vyvíjí 
komplex mysli/těla/ducha a následně vyvíjí společenský paměťový 
komplex a následně věnuje tento společenský paměťový komplex 
k singulární službě jednomu Stvořiteli, může vstoupit do Konfederace. 

19.8 TAZATEL: Dobře, udál se pak tento přechod z druhé úrovně do třetí 
úrovně před 75 000 roky? Přibližně? 

RA: Já jsem Ra. To je správně. 

19.9 TAZATEL: Odkud vzaly bytosti druhé úrovně fyzické nosiče typu třetí 
úrovně ke své inkarnaci? 

RA: Já jsem Ra. Mezi těmito rovinami druhé úrovně existovaly takové 
formy, které se, když byly vystaveny vibracím třetí úrovně staly, jak byste 
nazvali zvukovou vibrací „lidskými“ entitami třetí úrovně. 

To jest, nastala ztráta tělového ochlupení, jak jej nazýváte, [bylo zde] 
oblečení těla pro jeho ochranu, změna struktury krku, čelisti a čela za 
účelem dovolit snazší vokalizaci a [bylo zde] větší lebeční zdokonalení 
charakteristické pro potřeby třetí úrovně. Toto byla normální proměna. 

19.10 TAZATEL: Jakou přibližně dobu se… tato přeměna trvala? Muselo to být 
velmi krátké. 

RA: Já jsem Ra. Předpoklad je správný, alespoň v našem pojetí – v rámci 
generace a půl, jak znáte tyto věci. Ti, kteří byli sklizeni z této planety, 
byli schopni použít nově vytvořený fyzický komplex z chemických 
elementů [jako] vhodný pro lekce třetí úrovně. 



Relace 19 
 

217 

 

19.11 TAZATEL: Můžete mi říct, jak byl tento tělový komplex vhodný pro lekce 
třetí úrovně a jaké byly tyto lekce? 

RA: Já jsem Ra. Existuje jedna nezbytnost pro třetí úroveň. Tato 
nezbytnost je vědomí sebe sama nebo sebe-vědomí. Aby byl tohoto 
schopný, musí být tento chemický komplex těla schopen abstraktního 
myšlení. Tudíž základní nezbytnost je kombinace racionálního a 
intuitivního myšlení. Toto bylo přechodné ve formách druhé úrovně 
operujících ve velké míře na bázi intuice, což se skrze praxi prokázalo, že 
přináší výsledky. 

Mysl třetí úrovně byla schopná zpracovávat informace tím způsobem, 
jako myslet abstraktně a tím, co by mohlo být nazváno „nepotřebnými“ 
způsoby ve smyslu přežití. Toto je prvotní potřebou. 

Existují další důležité prvky: nezbytnost slabšího fyzického nosiče pro 
podpoření použití mysli, vývoj již přítomného vědomí společenského 
komplexu. Tyto [věci] jsou také nezbytné: další vývoj fyzické obratnosti 
ve smyslu rukou, jak nazýváte tuto část vašeho komplexu těl. 

19.12 TAZATEL: Vypadá to, že to byla pečlivě naplánovaná nebo navržená fáze 
vývoje. Můžete mi říct cokoli o počátku tohoto plánu pro vývoj? 

RA: Já jsem Ra. Přecházíme zpět k předchozí informaci. Zvažte a 
vzpomeňte si na diskuzi ohledně Logosu. V rámci primárního zkreslení 
svobodné vůle si každá galaxie vyvinula svůj vlastní Logos. Tento Logos 
má naprostou svobodnou vůli pro určení cest inteligentní energie, které 
podporují lekce každé z úrovní za daných podmínek planetárních sfér a 
slunečních těles. 

19.13 TAZATEL: Učiním tvrzení s ohledem na mé chápání a pak se zeptám, zda 
smýšlím správně. Existuje zde to, co bych nazval fyzickým katalyzátorem 
operujícím ve všech časech na entitách třetí úrovně. Předpokládám, že 
toto fungovalo přibližně stejným způsobem ve druhé úrovni. Je to 
katalyzátor, který koná skrze to, co nazýváme bolestí a emocí. Je 
primárním důvodem pro oslabení fyzického těla a odstranění tělového 
ochlupení atd., to, aby tento katalyzátor účinkoval silněji na mysl a tím 
vytvořil evoluční proces? 

RA: Já jsem Ra. To není zcela správně, ačkoli úzce spjaté se zkresleními 
našeho chápání. 
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Zvažte, chcete-li, například strom. Ten je soběstačný. Zvažte, chcete-li, 
entitu třetí úrovně. Ta je soběstačná pouze skrze obtíže a nouzi. Je 
obtížné se sám učit, protože existuje vestavěný handicap, velká přednost a 
velký handicap v jednom. Toto je racionální/intuitivní mysl. 

Tudíž bylo oslabení fyzického nosiče, jak jej nazýváte, navrženo tak, aby 
zkreslilo entity směrem ke sklonu se sebou vzájemně jednat. Takto 
mohou být započaty lekce, které přibližují ke znalosti lásky. 

Katalyzátor je pak sdílen mezi lidmi jako důležitá část vývoje každého já, 
stejně jako zkušenosti já v osamění a syntéza všech zkušeností skrze 
meditaci. Nejrychlejší cesta se učit je jednat s ostatními-já. Toto je 
mnohem větší katalyzátor než jednání se sebou. Jednání se sebou bez 
ostatních-já je jako žití bez toho, co nazýváte zrcadly. Takto já nemůže 
vidět ovoce svého bytí. Tudíž každý může pomoci každému reflexí. Toto 
je také primárním důvodem pro oslabení fyzického nosiče, jak nazýváte 
fyzický komplex. 

19.14 TAZATEL: Pak máme bytosti druhé úrovně, které mají primární motivaci 
směrem ke službě sobě a možná velmi málo směrem ke službě ostatním s 
ohledem na své nejbližší rodiny, které kráčejí do třetí úrovně a nesou s 
sebou tuto tendenci, ale kdy jsou nyní v pozici, kde bude tato tendence 
pomalu změněna v tu, která je cílena směrem ke společenskému 
komplexu a pak nakonec směrem k jednotě se vším. Říkám to správně? 

RA: Já jsem Ra. Říkáte to správně. 

19.15 TAZATEL: Pak jsou nejnovější bytosti třetí úrovně, které právě prodělaly 
přechod ze druhé, stále silně nakloněné směrem ke službě sobě samým. 
Musí existovat mnoho jiných mechanizmů pro vytvoření povědomí o 
možnosti sloužit ostatním. 

Přemýšlím za prvé... o dvou věcech. Přemýšlím o mechanizmu a 
přemýšlím, kdy nastává oddělení, kdy je entita schopná pokračovat na 
cestě směrem ke službě sobě, která ji eventuálně zavede do čtvrté a páté 
úrovně. 

Předpokládal bych, že může entita pokračovat... může začít, řekněme, ve 
druhé úrovni se službou zcela pro sebe a pokračovat stále dál a zůstat na 
tom, čemu říkáme cesta služby sobě a už vůbec nikdy nezastaví. Je to 
správně? 
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RA: Já jsem Ra. To je nesprávně. Koncept druhé úrovně služby sobě 
zahrnuje sloužení těch sdružených v kmeni nebo tlupě. Toto není ve 
druhé úrovni viděno jako odloučení svého já od ostatních-já. Vše je 
viděno jako já, jelikož v některých formách entit druhé úrovně, pokud je 
kmen nebo tlupa oslabena, je také [oslabena] entita v rámci kmene nebo 
tlupy. 

Nová nebo začínající entita třetí úrovně má tuto nevinnou, řekněme, 
tendenci nebo zkreslení směrem k vnímání těch v rodině, ve společnosti, 
jak byste nazvali, možná, ve státě jako sebe. Tudíž ačkoli není zkreslení 
nápomocné pro postup ve třetí úrovni, je bez polarity. 

Zlom se stává zjevným, když entita vnímá ostatní-já jako ostatní-já a 
vědomě se rozhoduje manipulovat ostatními ve svůj prospěch. Toto je 
začátek cesty, o které mluvíte. 

19.16 TAZATEL: Pak se skrze svobodnou vůli v nějaký čas ve zkušenosti třetí 
úrovně cesta rozdělí a entita si vědomě... pravděpodobně ne vědomě 
vybere. Vybírá si entita tuto cestu v počátečním bodě rozdělení vědomě? 

RA: Já jsem Ra. Mluvíme v obecnostech, což je nebezpečné, jelikož vždy 
nepřesné. Nicméně si uvědomujeme, že hledáte přehled; takže vyřadíme 
anomálie a budeme mluvit o většině. 

Většina bytostí třetí úrovně je mnohem dále na vybrané cestě před tím, 
než si svůj výběr uvědomí. 

19.17 TAZATEL: Můžete mi říct, která tendence vytváří jejich tah směrem k 
vybrané cestě služby sobě? 

RA: Já jsem Ra. Můžeme hovořit pouze v metafoře. Někteří milují světlo. 
Někteří milují temnotu. Je to záležitost unikátního a nekonečně různého 
Stvořitele, který si vybírá a hraje napříč svými zkušenostmi jako dítě na 
pikniku. Někteří si užívají piknik a uvědomí si, že slunce je krásné, jídlo 
chutné, hry osvěžující, a září s radostí stvoření. Některým připadá noc 
nádherná, jejich piknikem je bolest, obtíž, utrpení druhých, a zkoumání 
zvrácenosti přírody. Tito si užívají odlišný piknik. 

Všechny tyto prožitky jsou dostupné. Je to svobodná vůle každé entity, 
která si vybírá formu hry, formu potěšení. 
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19.18 TAZATEL: Předpokládám, že entita na jakékoli cestě si může vybrat cesty 
v jakémkoli čase a možná navrátit kroky, [s tím, že] změna cesty je tím 
obtížnější, čím dále se [po ní] dojde. Je to správně? 

RA: Já jsem Ra. To je nesprávně. Čím více se entita, jak byste nazvali, 
polarizovala, tím lehčeji může tato entita změnit polaritu, protože tím 
více síly a povědomí tato entita nabyla. 

Skutečně bezmocní jsou ti, kteří si vědomě nevybrali, ale kteří opakují 
vzory bez znalosti [tohoto] opakování nebo významu [tohoto] vzoru. 

19.19 TAZATEL: Věřím, že zde máme velmi, velmi důležitou pointu. To pak 
vypadá, že existuje extrémní potenciál v této polarizaci tak, jak tomu je 
v… abych uvedl analogii s elektřinou: Máme pozitivní a negativní pól. 
Čím více zvětšíte náboj na kterémkoli z nich, tím větší vznikne rozdíl 
potenciálů a tím větší schopnost pracovat, jak to nazýváme ve fyzice. 

Tak by pro mne vypadala přesná analogie, kterou máme zde ve vědomí. 
Je to správně? 

RA: Já jsem Ra. To je přesně správně. 

19.20 TAZATEL: Dobře, to by pak vypadalo, že zde existuje vztah mezi tím, co 
vnímáme jako fyzikální fenomén, řekněme elektrický fenomén, a 
fenoménem vědomí a že obě, jak pocházejí od jednoho Stvořitele, jsou 
prakticky identické, ale mají lehce odlišné účinky, jak je [došla páska.] [Je 
to správně?] 

RA: Já jsem Ra. Znovu velmi zjednodušujeme, abychom odpověděli na 
vaši otázku. 

Samotný fyzický komplex je tvořen mnoha, mnoha energetickými nebo 
elektromagnetickými poli interagujícími díky inteligentní energii; 
mentální konfigurace nebo zkreslení každého komplexu dále přidávají 
pole elektromagnetické energie a zkreslují vzory energie fyzického 
komplexu; duchovní aspekt slouží jako další složitost polí, který je sám o 
sobě dokonalý, který ale může být realizován mnoha zkreslenými a 
neintegrovanými způsoby komplexy mysli a těla energetických polí. 

Tudíž namísto jednoho, řekněme, magnetu s jednou polaritou máte v 
komplexu mysli/těla/ducha jednu základní polaritu vyjádřenou v tom, co 
byste nazvali, energie fialového paprsku, [neboli] součet energetických 
polí, který je ale ovlivněn myšlením všeho druhu generovaným 
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komplexem mysli, [a který je ovlivněn] zkresleními komplexu těla a 
rozličnými vztahy mezi mikrokosmem, což je entita, a makrokosmem v 
mnoha formách, které můžete znázornit díváním se na hvězdy, jak je 
nazýváte, každá s přispívajícím energetickým paprskem, který vstupuje 
do elektromagnetické sítě entity díky svým individuálním zkreslením. 

19.21 TAZATEL: Jsou pak toto kořeny toho, co nazýváme astrologií? 

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

Kořeny astrologie, jak jste je nazval, jsou jedním způsobem vnímání 
primárních zkreslení, které mohou být předpovězeny podél 
pravděpodobnostních/možných linií za daných, řekněme, kosmických 
orientací a konfigurací v čase vstupu do fyzikálního/mentálního 
komplexu ducha a v čase [vstupu] fyzického/mentálního/duchovního 
komplexu do iluze. 

Toto pak má možnost naznačit základní oblasti zkreslení. Neexistuje více 
než toto. Část, kterou astrologie hraje, je přirovnána k tomu jednomu 
kořeni z mnoha. 

19.22 TAZATEL: Mám tu pouze dvě malé otázky na závěr. Nástroj chtěl, abych 
se zeptal, pokud by zde byly nějaké jiné látky, potrava atd., které by 
neměla jíst nebo pít nebo cokoliv, co by neměla dělat, protože si nepřeje 
mít z jakéhokoli důvodu špatný kontakt. 

RA: Já jsem Ra. Není zde žádná aktivita, kterou tento nástroj koná a 
která by negativně ovlivňovala její schopnosti. Je zde jedna aktivita, která 
pozitivně ovlivňuje její schopnosti. Je to sexuální aktivita, jak byste ji 
nazvali. Jsou zde užívané látky, které neprospívají jedinci ve službě, 
kterou si vybral, to jest to, co byste nazvali marihuana. Toto je 
způsobeno zkreslením směrem k chemickým pokleskům v rámci 
komplexu mysli, které způsobují nedostatek synaptické kontinuity. Toto 
je chemická reakce krátkého trvání. Tento nástroj nicméně neužil tuto 
konkrétní látku nikdy v době konání této služby. Věříme, že jsme pokryli 
užití takových chemických prostředků jako LSD, toto je do určité míry 
pozitivní díky nabuzení nebo urychlení životních sil. Nicméně tomuto 
nástroji to není doporučeno kvůli dani, kterou si to bere na životních 
energiích, jakmile látka odezní, toto je skutečností pro jakoukoli 
urychlovací chemikálii. 
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19.23 TAZATEL: Jedinou další otázku, kterou mám, je zde cokoliv, co můžeme 
udělat, aby byl nástroj ve větším pohodlí? A je to… chtěl jsem se zeptat 
ohledně další relace, ale myslím, že už je dnes příliš pozdě. Neuvědomil 
jsem si to. 

RA: Já jsem Ra. Tento nástroj je dobře vyrovnán. Jste velmi svědomití. 
Žádáme vás, abyste byli více opatrní v tom, aby nástroj nosil oblečení na 
nohy, které byste nazvali zvukovým vibračním komplexem „obuv“. 

Já jsem Ra. Zanechávám vás v lásce a světle jednoho nekonečného 
Stvořitele. Jděte kupředu, a proto s radostí v síle a míru jednoho 
Stvořitele. Adonai.
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RELACE 20 
9. února 1981 

20.0 RA: Já jsem Ra. Vítám vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní 
komunikuji. 

20.1 TAZATEL: Přemýšlel jsem, že nejlepším způsobem, jak vytvořit knihu, je 
pokračovat v práci na historii evoluce a jejím mechanismu, dokud zcela 
neprojdeme třetí úrovní a tím, co se objeví, do první části čtvrté úrovně, 
takže [nám] budou odhaleny mechanismy vývoje komplexu 
mysli/těla/ducha. Pokud jsem zmařil některé místo v jedné z těchto relací 
jako třeba to, jaké klást otázky a kde… neplýtvat časem… mohu položit 
některé otázky, které použiji v knize později, ale vždy se budeme snažit 
pokračovat v rámci těchto směrů. 

První otázkou, když se vrátím trochu zpět, je, co se stalo s entitami druhé 
úrovně, které byly na této planetě a nebyly sklizně-schopné… 
Předpokládám, že zde byly některé, které nezvládly sklizeň do třetí 
úrovně. Můžete mi toto říci? 

RA: Já jsem Ra. Druhá úroveň je schopná opakovat během třetí úrovně 
část svého cyklu. 

20.2 TAZATEL: Pak entity druhé úrovně, které nebyly sklizené na začátku této 
75 000 roční doby, některé jsou stále ve druhé úrovni této planety. Byly 
některé z těch, co zůstaly ve druhé úrovni, sklizeny do třetí úrovně v 
posledních 75 000 letech? 

RA: Já jsem Ra. To bylo a je stále více pravdivé. 

20.3 TAZATEL: Takže více a více entit druhé úrovně to zvládají do třetí 
úrovně. Můžete mi dát příklad entity druhé úrovně přecházející do třetí 
úrovně, řekněme, v poslední době? 

RA: Já jsem Ra. Snad nejvíce běžným výskytem povýšení druhé úrovně 
během cyklu třetí úrovně je takzvaný domácí mazlíček. 

Zvířeti, které je vystaveno vlivům individualizace způsobenými poutem 
mezi zvířetem a entitou třetí úrovně, způsobuje tato individualizace 
prudký nárůst v potenciálu entity druhé úrovně, takže při skončení 
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fyzického komplexu se komplex mysli/těla nevrátí do nerozlišeného 
vědomí toho druhu, chcete-li. 

20.4 TAZATEL: Můžete mi pak dát příklad entity ve třetí úrovni, která byla 
těsně předtím entitou druhé úrovně? Kterým typem entity se zde staly? 

RA: Já jsem Ra. Jakmile se entita druhé úrovně vrátí jako entita třetí 
úrovně, pro začátek tohoto procesu učení, je opatřena nejnižšími, pokud 
si přejete tak nazývat tato vibrační zkreslení, formami vědomí třetí 
úrovně; to jest, opatřena sebe-vědomím. 

20.5 TAZATEL: Toto by pak byl člověk naší formy, který by byl na začátku 
chápání třetí úrovně. Je to správně? 

RA: Já jsem Ra. To je správně. 

20.6 TAZATEL: Hovoříme nyní o rapidní změně, která nastala ve fyzickém 
nosiči; změna z druhé do třetí úrovně: toto, řekl jste, nastalo v rámci 
přibližně generace a půl. Tělové ochlupení zmizelo a nastaly strukturální 
změny. 

Jsem obeznámen s fyzikou Dewey B. Larsona, který uvádí, že vše je 
pohyb nebo vibrace. Myslím to správně, když předpokládám, že základní 
vibrace, která tvoří fyzikální svět, jak jej prožíváme, se mění, [a] tudíž 
vytváří odlišné množiny parametrů, řekněme, v tomto krátkém časovém 
období mezi změnami úrovní, což dovoluje nový typ nosiče? Říkám to 
správně? 

RA: Já jsem Ra. To je správně. 

20.7 TAZATEL: Pouze jako odbočku, otázku bokem: Je fyzika Dewey Larsona 
správná? 

RA: Já jsem Ra. Fyzika zvukově vibračního komplexu Dewey je správným 
systémem do té míry, kam je schopná zajít. Existují takové věci, které 
nejsou v tomto systému zahrnuty. Nicméně ti, kteří přicházejí po této 
konkrétní entitě, budou-li používat základní koncept vibrace a studium 
vibračních zkreslení, začnou chápat to, co nazýváte gravitací, a ty věci, 
které považujete za „n“ dimenze. Tyto věci je třeba zahrnout do 
univerzálnější, řekněme, fyzikální teorie. 

20.8 TAZATEL: Byla pak tato entita Dewey, přinesl tento materiál ve své 
inkarnaci pro použití primárně ve čtvrté úrovni? 
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RA: Já jsem Ra. To je správně. 

20.9 TAZATEL: Děkuji vám. Včera jsme hovořili o rozdělení, které nastane ve 
třetí úrovni, když si entita, ať už vědomě nebo díky návyku, vybrala cestu 
služby ostatním nebo služby sobě. Vyvstala filosofická otázka, proč 
takové rozdělení vůbec existuje. Mám dojem, že stejně jako tomu je u 
elektřiny, pokud v elektřině nemáme žádnou polaritu, nemáme žádnou 
elektřinu; nemáme žádný účinek, nemáme žádný… Proto 
předpokládám, že by ve vědomí bez takové polarity nebylo žádné konání 
nebo zkušenost. Je to správně? 

RA: To je správně. Můžete použít obecný termín „práce“. 

20.10 TAZATEL: Pak koncept služby sobě nebo služby ostatním je nezbytným, 
pokud si přejeme mít práci, ať už se jedná o práci ve vědomí nebo práci v 
mechanickém nebo Newtonovském konceptu ve fyzice. Je to správně? 

RA: Já jsem Ra. To je správně s jedním dodatkem. Cívka, jak můžete 
chápat tento termín, je navinuta, je potenciál, je připravena. Věc, která 
schází bez polarizace, je náboj. 

20.11 TAZATEL: Pak je náboj poskytnut individualizovaným vědomím. Je to 
správně? 

RA: Já jsem Ra. Náboj je poskytnut individualizovanou entitou použitím 
vtoků a proudů energie vybíráními svobodné vůle. 

20.12 TAZATEL: Děkuji vám. Jakmile před 75 000 roky začala třetí úroveň a 
inkarnovali jsme se [jako] entity třetí úrovně, jaká byla v té době 
průměrná délka života? 

RA: Já jsem Ra. Na počátku této konkrétní části vašeho kontinua 
času/prostoru byla průměrná délka života přibližně devět set vašich roků. 

20.13 TAZATEL: Zvětšovala se nebo zmenšovala průměrná délka života, jak jsme 
postupovali v rámci zkušeností třetí úrovně? 

RA: Já jsem Ra. Pro tuto délku života existuje v této úrovni konkrétní 
využití a délka života fyzického komplexu by při harmonickém vývoji 
učení/vyučování této úrovně zůstala napříč cyklem stejná. Nicméně vaše 
konkrétní planetární sféra si do druhého hlavního cyklu vyvinula vibrace, 
které délku života dramaticky zkrátily. 
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20.14 TAZATEL: Předpokládejme, že velký cyklus je 25 000 roků, jak dlouhá 
byla délka života na konci prvního velkého 25 000 ročního cyklu? 

RA: Délka života na konci prvního cyklu, který nazýváte velkým, byla 
přibližně sedm set vašich roků. 

20.15 TAZATEL: Potom jsme za 25 000 let ztratili dvě stě roků délky života. Je 
to správně? 

RA: Já jsem Ra. To je správně. 

20.16 TAZATEL: Můžete mi říct důvod pro toto zkrácení délky života? 

RA: Já jsem Ra. Příčiny tohoto zkrácení jsou vždy nepříjemná nebo 
neharmonická vztahová vibrace mezi ostatními-já. V prvním cyklu toto 
nebylo závažné, ale [stalo se] díky rozptylu lidí a rostoucímu citovému 
komplexu/zkreslením směrem k oddělení se od ostatních-já. 

20.17 TAZATEL: Předpokládám, že na začátku jednoho z těchto cyklů zde 
mohla být buď pozitivní polarizace, která by se obecně objevila během 25 
[tisíc] let, anebo negativní polarizace. Je důvodem pro negativní 
polarizaci a zkrácení cyklu příchod entit z Marsu, které již byly 
polarizované poněkud negativně? 

RA: Já jsem Ra. To je nesprávně. Nebyla zde silná negativní polarizace 
kvůli tomuto příchodu. Zkrácení délky života bylo [způsobeno] 
primárně kvůli nedostatku vybudování pozitivní orientace. Když zde 
není žádný pokrok, pak se ty podmínky, které zaručují pokrok, postupně 
ztrácí. Toto je jedna z obtíží zůstání nepolarizovaným. Šance, řekněme, 
pokroku se stávají stále menšími. 

20.18 TAZATEL: Způsob, jakým tomu rozumím, na počátku tohoto 75 000 
ročního cyklu zde pak máme směs entit… těch, které postoupily z druhé 
úrovně na Zemi, aby se staly [entitami] třetí úrovně, a skupinu entit 
přenesených z planety Mars, aby se inkarnovaly zde do třetí úrovně. Je to 
správně? 

RA: Já jsem Ra. To je správně. 

20.19 TAZATEL: Co… Pokračujte. 

RA: Musíte mít na paměti, že ti přenesení na tuto sféru byli uprostřed své 
třetí úrovně, takže tato třetí úroveň byla spíše adaptací než [jejich] 
počátkem. 
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20.20 TAZATEL: Děkuji vám. Jaké procento entit, zhruba, bylo… kdo zde byly 
ve třetí úrovni toho času marťanští a jaké procento bylo sklizeno z 
pozemské druhé úrovně? 

RA: Já jsem Ra. Asi jedna polovina populace třetí úrovně zde byla 
entitami z Rudé planety, Marsu, jak ji nazýváte. Asi jedna čtvrtina z 
druhé úrovně vaší planetární sféry. Přibližně jedna čtvrtina z jiných 
zdrojů, jiných planetárních sfér, jejichž entity si vybraly tuto planetární 
sféru pro práci třetí úrovně. 

20.21 TAZATEL: Když se zde inkarnovaly, smíchaly se… míchaly se všechny tři 
tyto typy ve společnostech či skupinách dohromady, nebo byly od sebe 
rozdělené do skupin nebo společností? 

RA: Já jsem Ra. Zůstaly ve velké míře nesmíšené. 

20.22 TAZATEL: Přispělo pak tedy toto nemíchání možnosti oddělení skupin 
nebo možnosti válce-podobných vztahů mezi skupinami? 

RA: Já jsem Ra. To je správně. 

20.23 TAZATEL: Napomohlo pak toto k redukci délky života? 

RA: Já jsem Ra. Toto zredukovalo délku života, jak to nazýváte. 

20.24 TAZATEL: Můžete mi říct, proč je devět set let optimální délkou života? 

RA: Já jsem Ra. Komplex mysli/těla/ducha třetí úrovně má asi stokrát 
intenzivnější program katalytické činnosti, ze které [může] destilovat 
zkreslení a učení/vyučování, než jakákoliv jiná z úrovní. Tudíž jsou 
učení/vyučování pro komplex mysli/těla/ducha, který je, řekněme, 
zaplaven oceánem zkušeností, nejvíce matoucí. 

Během prvních, řekněme, asi 150 až 200 vašich roků, jak měříte čas, 
prochází komplex mysli/těla/ducha procesem duchovního dětství, mysl a 
tělo [je] v nedostatečně disciplinované konfiguraci, aby dávalo jasnost 
duchovním přítokům. Zbývající délka života je tudíž dána na 
optimalizaci chápání, která vyplývají ze samotné zkušenosti. 

20.25 TAZATEL: Pak by to v současnosti vypadalo, že je naše délka života příliš 
krátká pro ty, kteří jsou noví pro lekce třetí úrovně. Je to správně? 

RA: Já jsem Ra. To je správně. Tyto entity, které se určitým způsobem 
naučily/učily vhodná zkreslení pro rapidní růst, mohou nyní pracovat 
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mezi hranicemi kratší délky života. Nicméně větší převaha vašich entit 
sebe shledají v tom, co může být považováno za věčné dětství. 

20.26 TAZATEL: Děkuji vám. Nyní zpátky do prvního 25 000 ročního úseku, 
nebo velkého cyklu, jaký typ pomoci byl dán Konfederací entitám, které 
se nacházely v tomto 25 000 ročním období, takže mohly mít příležitost 
k růstu? 

RA: Já jsem Ra. Členové konfederace, kteří obývají vnitřní roviny bytí v 
rámci planetárního komplexu vibračních úrovní, s těmito entitami 
pracovali. Byla zde také pomoc od jednoho z Konfederace, který pracoval 
s těmi z Marsu v provádění přechodu. 

Z větší části byla účast limitovaná, jelikož bylo vhodné dovolit působení 
mechanismu zmatení v celém svém rozsahu tak, aby planetární entity 
mohly dospět k tomu, co si přály, řekněme, svobodně v rámci svého 
vlastního myšlení. 

Je častým případem, že se planetární cyklus třetí úrovně odehraje 
takovým způsobem, že není potřeba žádná vnější, řekněme, pomoc nebo 
pomoc ostatních-já ve formě informací. Spíše jsou entity samy schopné 
pracovat samy na sobě směrem k vhodným polarizacím a cílům 
učení/vyučování třetí úrovně. 

20.27 TAZATEL: Uvedu tedy tento předpoklad: pokud by bylo v tomto 25 000 
ročním období dosaženo maximální efektivity, entity by se pak 
polarizovaly buď směrem ke službě sobě nebo ke službě ostatním, k 
jednomu nebo druhému. Toto by je pak na konci tohoto 25 000 ročního 
období učinilo sklizně-schopnými do čtvrté úrovně buď typu služby 
sobě, nebo služby ostatním, přičemž by se musely přesunout na jinou 
planetu, protože tato by byla ve třetí úrovni po dobu dalších padesáti 
tisíc let. Je to správně? 

RA: Já jsem Ra. Nechte nás rozplést váš předpoklad, který je složitý a z 
části správný. 

Původní touhou je, že entity hledají a stanou se jedním. Pokud by toho 
byly entity schopné v okamžiku, mohly by jít kupředu v okamžiku, a 
tudíž pokud by toto nastalo v rámci velkého cyklu, pak by vskutku 
planeta třetí úrovně byla vyklizena na konci tohoto cyklu. 

Je to nicméně více směrem k mediánu nebo průměru, řekněme, vývojů 
třetí úrovně napříč jedním nekonečným vesmírem, že po prvním cyklu 
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nastává malá sklizeň; zbytek se značně polarizoval, druhý cyklus má [pak] 
mnohem větší sklizeň; zbytek se ještě více značně polarizoval, třetí cyklus 
[pak] proces završuje a sklizeň je dokončena. 

20.28 TAZATEL: Velmi dobře. Pak Konfederace dohlížela, řekněme, aby viděla a 
předpokládala, že uvidí sklizeň na konci 25 000 ročního období, ve 
kterém nějaké procento bude sklizně-schopné [do] pozitivní čtvrté 
úrovně a nějaké procento sklizně-schopné [do] negativní čtvrté úrovně? 

RA: Já jsem Ra. To je správně. Naši roli v prvním hlavním cyklu můžete 
vidět jako roli zahradníka, který zná roční období a spokojeně očekává 
jaro. Když čas jara nenastane, zrna nevyklíčí; pak nastává to, že zahradník 
musí na zahradě pracovat. 

20.29 TAZATEL: Mám tomu rozumět pak tak, že na konci těch 25 000 let 
neexistovaly sklizně-schopné entity jak pozitivní, tak negativní polarity? 

RA: Já jsem Ra. To je správně. Ti, které nazýváte skupinou Orionu, 
učinili během toho cyklu jeden pokus nabídnout informace těm třetí 
úrovně. Nicméně informace se nedostaly k uším nikoho, kdo by měl 
zájem jít k polaritě touto cestou. 

20.30 TAZATEL: Jakou techniku použila skupina Orionu pro předání těchto 
informací? 

RA: Já jsem Ra. Použitá technika byla dvojího druhu: první, myšlenkový 
přenos nebo to, co můžete nazvat „telepatií“; druhá, uspořádání určitých 
kamenů za účelem vnuknutí silného vlivu moci, toto jsou ty sochy a 
kamenné formace ve vašich oblastech Tichého oceánu, jak je nyní 
nazýváte, a do určité míry v oblastech vaší střední Ameriky, jak je nyní 
chápete. 

20.31 TAZATEL: Mluvíte z části o kamenných hlavách Velikonočního ostrova? 

RA: Já jsem Ra. To je správně. 

20.32 TAZATEL: Jak by takové kamenné hlavy mohly ovlivnit národ, aby si 
vybral cestu služby sobě samým? 

RA: Já jsem Ra. Představte si, chcete-li, entity žijící takovým způsobem, 
že jejich komplexy mysli/těla/ducha jsou v tom, co vypadá jako 
milosrdenství sil, které nemohou ovládat. Je-li jim představena nabitá 
entita, jako je socha nebo kamenná formace nabitá ničím jiným než 
mocí, je možné pro svobodnou vůli těch, kteří se dívají na konkrétní 
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strukturu nebo formaci, připsat této síle moc nad těmi věcmi, které 
nemohou být ovládány. Toto pak má potenciál dalšího zkreslení k moci 
nad ostatními-já. 

20.33 TAZATEL: Jak byly tyto kamenné hlavy zkonstruovány? 

RA: Já jsem Ra. Tyto byly zkonstruovány myšlenkou po skenování 
hluboké mysli, kmenu stromu mysli, přičemž se dívali na obrazy [, které 
by] s největší pravděpodobností v divákovi způsobily prožitek bázně. 

20.34 TAZATEL: Dobře, udělaly to pak entity Orionu samy? Přistály, přistály 
fyzicky nebo to udělaly z mentálních rovin nebo použily pro 
zkonstruování těchto [formací] myšlenkou jednu z inkarnovaných entit? 

RA: Já jsem Ra. Téměř všechny z těchto struktur a formací byly 
zkonstruovány myšlenkou na dálku. Velmi málo jich bylo vytvořeno v 
pozdějších dobách jako imitace původních staveb entitami vaší pozemské 
roviny/úrovně. 

20.35 TAZATEL: Jaká úroveň entity Orionu zkonstruovala tyto hlavy? 

RA: Já jsem Ra. Čtvrtá úroveň, úroveň lásky nebo pochopení, byla úrovní 
konkrétní entity, která nabídla tuto možnost těm z vašeho prvního 
hlavního cyklu. 

20.36 TAZATEL: Používáte stejnou terminologii pro čtvrtou úroveň negativní 
jako pro čtvrtou úroveň pozitivní. Obojí jsou nazývány dimenzí lásky a 
porozumění. Je to správně? 

RA: Já jsem Ra. To je správně. Láska a porozumění, zdali je to v sebe 
nebo sebe směrem k ostatním-já, jsou jedno. 

20.37 TAZATEL: Nyní, jaké je přibližné datování v uplynulých letech ohledně 
zkonstruování těchto hlav? 

RA: Já jsem Ra. Toto bylo přibližně šest nula, šedesát tisíc [60 000] 
vašich roků v minulém času/prostoru vašeho kontinua. 

20.38 TAZATEL: Které struktury byly postavené v Jižní Americe? 

RA: Já jsem Ra. V této oblasti byly vymodelovány některé 
charakteristické sochy, některé formace toho, co nazýváte kamenem, a 
některé formace zahrnující kámen a zeminu. 

20.39 TAZATEL: Byly tohoto součástí čáry na planině Nazca? 
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RA: Já jsem Ra. To je správně. 

20.40 TAZATEL: Jelikož to může být viděno pouze z výšky, k jakému to bylo 
prospěchu? 

RA: Já jsem Ra. Formace byly ku prospěchu, protože byly nabité energií 
moci. 

20.41 TAZATEL: Jsem trochu zmatený. Tyto obrazce v Nazce jsou pro entitu 
kráčející na povrchu těžce srozumitelné. Nemůže vidět nic jiného než 
narušení povrchu. Nicméně pokud vystoupáte do vysoké výšky, můžete 
vidět vzory. Jakým způsobem to bylo k prospěchu entitám chodícím po 
povrchu? 

RA: Já jsem Ra. Při odstranění množství času/prostoru, který je nyní váš 
současný, je obtížné vnímat, že v času/prostoru před šedesáti tisíci [60 
000] roky byla země zformována takovým způsobem, že byla viditelně 
uspořádána v mocných strukturálních návrzích z hlediska vzdálených 
kopců. 

20.42 TAZATEL: Jinými slovy toho času zde byly kopce s výhledem na tyto 
obrazce? 

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

Celková hladkost, jak tuto oblast vidíte nyní, byla vybudována na mnoha 
místech v kopcích. Kontinuum času/prostoru postupovalo s větrem a 
počasím, jak byste řekli, aby do značné míry erodovalo jak poněkud 
ohromné struktury země navržené v té době, tak přírodu okolní krajiny. 

20.43 TAZATEL: Myslím, že tomu pak rozumím. Jsou pak tyto obrazce pouze 
slabými stopami toho, co tam bývalo? 

RA: Já jsem Ra. To je správně. 

20.44 TAZATEL: Děkuji vám. Potřebujeme vědět, zda je nebo není možné 
pokračovat dnes později s další relací a zda je zde cokoli, co můžeme 
udělat, aby byl nástroj více v pohodlí? 

RA: Já jsem Ra. Je to možné. Žádáme, abyste opatrně sledovali vyrovnání 
nástroje. Jinak jste svědomití. 

Je zde krátký dotaz předtím, než skončíme? 
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20.45 TAZATEL: Zamýšlím se v příští relaci zaměřit na vývoj pozitivně 
orientovaných entit v prvních 25 000 letech. Vím, že nemůžete činit 
návrhy. Ale toto mi připadá být… Doufám, že jdu správnou cestou ve 
vyšetřování celého vývoje a vlivů v historii naší třetí úrovně. Můžete mi k 
tomu věnovat vůbec nějaký komentář? 

RA: Já jsem Ra. Volby jsou vaše podle vašeho úsudku. 

Já jsem Ra. Zanechávám vás v lásce a světle jednoho nekonečného 
Stvořitele. Jděte kupředu, a proto s radostí v síle a míru jednoho 
Stvořitele. Adonai.
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RELACE 21 
10. února 1981 

21.0 RA: Já jsem Ra. Vítám vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní 
komunikujeme. 

21.1 TAZATEL: Mám několik otázek, které nechci zapomenout v této době 
položit. Uvedu je jako první. 

První otázkou je: Byl by budoucí obsah této knihy jakýmkoli způsobem 
ovlivněn, pokud by nástroj četl materiál, který jsme již nashromáždili? 

RA: Já jsem Ra. Budoucí, jak měříte v času/prostoru, komunikace, které 
nabízíme skrze tento nástroj, nemají žádné spojení s nástrojovým 
komplexem mysli. To je způsobeno dvěma věcmi: za prvé, kvůli věrnosti 
nástroje v zasvěcení své vůle ke službě nekonečnému Stvořiteli; za druhé, 
kvůli zkreslení/chápání našeho společenského paměťového komplexu, že 
nejefektivnější způsob, jak předat materiál s co možná nejmenším 
zkreslením, s ohledem na nutnost použití zvukových vibračních 
komplexů, je vyjmout komplex vědomé mysli z komplexu 
ducha/mysli/těla tak, abychom mohli komunikovat bez odkazu na 
jakoukoli orientaci nástroje. 

21.2 TAZATEL: Malý dovětek k tomuto. Když s námi komunikujete, používáte 
váš slovník nebo slovník nástroje? 

RA: Já jsem Ra. Používáme slovník jazyka, se kterým jste obeznámeni. 
Toto není slovník nástroje. Nicméně tento konkrétní komplex 
mysli/těla/ducha si udržuje použití dostatečně velkého množství 
zvukových vibračních komplexů, takže rozdíl je často nedůležitý. 

21.3 TAZATEL: Andrija Puharich [nás] navštíví později tento měsíc. Může si 
přečíst nepublikovaný léčebný materiál? 

RA: Já jsem Ra. Entita, o které mluvíte, má znalosti tohoto materiálu ve 
své vědomé paměti v poněkud pozměněné podobě. Proto je neškodné 
dovolit této entitě, aby se obeznámila s tímto materiálem. Nicméně po 
komplexu mysli/těla/ducha Henrym požadujeme, aby byl před vstupem 
do těchto sezení dostatečně připraven pomocí meditace, rozjímání nebo 



Relace 21 
 

234 

 

modlitby. V současnosti, jak jsme řekli dříve, není tento komplex 
mysli/těla/ducha vhodného vibračního zkreslení. 

21.4 TAZATEL: Již jsem se rozhodl jej do těchto sezení nezahrnout. Pouze jsem 
určil, že si může přečíst tento materiál. Jedinou další věcí je, že jsem si 
všimnul, že v rámci materiálu, jak nyní je, existuje určité tvrzení, které 
mu dovolí porozumět, kdo věřím, že Spectra opravdu byl. Připadá mi 
jako moje povinnost toto odstranit z jeho vědomostí k zachování stejné 
svobodné vůle, kterou jste se pokusili zachovat neurčením původu 
Spectry, jeho kontaktu v Izraeli. Myslím to správně? 

RA: Já jsem Ra. To je záležitostí pro vaše uvážení. 

21.5 TAZATEL: To je to, co jsem si myslel, že řeknete. 

Dobře, nyní se vrátíme zpět k následné záležitosti – tvoření knihy. Chci, 
jak pokrýváme tuto počáteční část 75 000 ročního cyklu, rád bych… 
Rád bych se vrátil trochu zpátky, možná o nějakou dobu předtím, než 75 
000 roční [cyklus] nastal, a ještě jednou se podíval na přechod entit z 
Maldeku pro vyjasnění tohoto bodu. Rád bych zkontroloval období, 
které jste nám předal, protože jsme v těchto počátečních částech měli 
některá zkreslení v číslech a bojím se, že by to mohlo být zkresleno. Před 
kolika lety byly tyto entity z Maldeku přemístěny? 

RA: Já jsem Ra. Entity, o kterých mluvíte, podstoupily několik přechodů, 
první se objevil pět nula nula tisíc [500 000] vašich roků, přibližně, ve 
vaší minulosti, jak měříte čas. V této době byly entity transformovány do 
uzlu. Toto pokračovalo po dobu, kterou byste nazvali vašimi dlouhými 
věky. Ti, kteří jim pomáhali, nebyli opakovaně schopní k nim 
dosáhnout. 

V období přibližně dva nula nula tisíc [200 000] roků ve vaší minulosti, 
jak měříte čas, byla entita Konfederace schopna začít uvolňovat tento 
uzel, ze kterého nikdo během zničení planety neunikl. Tyto entity pak 
byly transformovány do vnitřních dimenzí nebo[li] dimenzí 
času/prostoru a podstoupily dlouhý proces léčení. Když toto bylo 
završeno, byly tyto entity schopny určit vhodný krok, řekněme, za 
účelem nastavení podmínek pro zmírnění následků svých činů. V čase 
čtyři šest nula nula nula, čtyřicet šest tisíc [46 000] vašich let ve vaší 
minulosti, jak měříte čas, toto je přibližné, si tyto entity vybraly 
inkarnaci v rámci planetární sféry. 
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21.6 TAZATEL: Chápu. Pak se [tedy] neobjevila žádná inkarnace před tímto 
hlavním 75 000 ročním cyklem entit z Maldeku. Správně? 

RA: Já jsem Ra. To je správně ve smyslu inkarnace v času/prostoru třetí 
úrovně. 

21.7 TAZATEL: Byly některé z těchto entit pak inkarnované v druhé úrovni 
před 75 000 ročním cyklem? 

RA: Já jsem Ra. To je nesprávně. Tyto konkrétní entity byly inkarnované 
v času/prostoru třetí úrovně, to jest do takzvaných vnitřních rovin, kde 
podstupovaly proces léčení a blížily se [tak] k uvědomění si svého 
konání. 

21.8 TAZATEL: Nezamýšlím pokrývat to, co jsme již pokryli, [ale] jsou zde 
některé body, kterým máme potíže plně porozumět a někdy musím 
položit otázku jiným způsobem, abych ji plně porozuměl. Děkuji vám. 

Takže na počátku tohoto 75 000 ročního cyklu víme, že byla zřízena 
karanténa. Pak předpokládám, že si Strážci byli vědomi porušení 
svobodné vůle, která by nastala, pokud by ji toho času nezřídili, a proto 
tak učinili. Toto… Je toto správně? 

RA: Já jsem Ra. Toto je částečně nesprávně. Nesprávnost je následující: 
těmto entitám, jejichž [životní] zkušenost třetí úrovně na vaší Rudé 
planetě byla předčasně dovedena k završení, bylo napomoženo geneticky, 
zatímco byly přesunovány do této třetí úrovně. Toto, ačkoli bylo 
provedeno v touze pomoci, bylo viděno jako porušení svobodné vůle. 
Lehká karanténa, která se skládá ze Strážců nebo[li] zahradníků, jak byste 
je mohli nazvat, která již byla funkční, tak byla zesílena. 

21.9 TAZATEL: Nyní, když 75 000 roční cyklus započal, byla délka života 
přibližně devět set let, v průměru. Jaký byl proces a naplánování… 
mechanismu, řekněme, reinkarnace v té době a jak byl čas mezi 
inkarnacemi do fyzické třetí úrovně vynaložen k růstu komplexu 
mysli/těla/ducha? 

RA: Já jsem Ra. Tento dotaz je komplexnější než většina. Začneme. Vzor 
inkarnace počátečního komplexu mysli/těla/ducha třetí úrovně začíná v 
temnotě, protože můžete uvažovat nebo považovat vaši úroveň jako tu, 
jak můžete říci, o spánku a zapomnění. Tato je jedinou úrovní 
zapomnění. Pro entitu třetí úrovně je nezbytné zapomenout, takže 
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mechanismy zmatení nebo svobodné vůle mohou působit na nově 
individualizovaný komplex vědomí. 

Tudíž je začínající entita jednou [tou entitou] ve veškeré nevinnosti 
orientovanou směrem k zvířecímu chování, které používá ostatní-já 
pouze jako rozšíření sebe sama pro zachování celého-já. Entita se stává 
pomalu vědomá toho, že má potřeby, řekněme, které nejsou zvířecí; to 
jest, které jsou nepotřebné pro přežití. Tyto potřeby zahrnují: potřebu 
společnosti [druhých], potřebu smíchu, potřebu krásy, potřebu znát 
vesmír ve svém okolí. Toto jsou počáteční potřeby. 

Jak se inkarnace začínají hromadit, jsou objeveny další potřeby: potřeba 
obchodovat, potřeba milovat, potřeba být milován, potřeba povýšit 
zvířecí chování do univerzálnější perspektivy. 

Během první části cyklů třetí úrovně jsou inkarnace automatické a 
objevují se rychle po ukončení komplexu energie fyzického nosiče. Je zde 
malá potřeba zhodnotit nebo vyléčit zkušenosti inkarnace. Jakmile se ty, 
co byste nazvali energetickými centry, začnou aktivovat ve větší míře, tím 
se více obsahu zkušeností během inkarnace týká lekcí lásky. 

Tudíž je čas, jak byste tomu mohli rozumět, mezi inkarnacemi 
prodloužen, aby byla dána vhodná pozornost ke zhodnocení a léčení 
zkušeností předchozí inkarnace. V určitém okamžiku se ve třetí úrovni 
aktivuje energetické centrum zeleného paprsku a od tohoto bodu 
přestává být inkarnace automatickou. 

21.10 TAZATEL: Když přestává být inkarnace automatickou, předpokládám, že 
entita se může rozhodnout, kdy se potřebuje reinkarnovat ve prospěch 
svého vlastního učení. Vybírá si také své rodiče? 

RA: Já jsem Ra. To je správně. 

21.11 TAZATEL: V tomto čase našeho cyklu, blízko konce, jaké přibližně 
procento inkarnovaných entit si samo vybírá? 

RA: Já jsem Ra. Přibližné procento je pět čtyři, padesát čtyři [54] procent. 

21.12 TAZATEL: Děkuji vám. Během prvního 25 000 ročního cyklu, byl zde 
vůbec nějaký vývoj průmyslu, byly zde lidem během tohoto období 
dostupné nějaké stroje? 

RA: Já jsem Ra. Při použití termínu „stroj“ ve významu, který jste mu 
připsal, je odpověď ne. Nicméně zde existovaly, řekněme, různé nástroje 
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ze dřeva a kamení, které byly použity za účelem získání potravy a při 
použití v agresi. 

21.13 TAZATEL: Nastala pak na konci tohoto prvního 25 000 ročního cyklu 
nějaká fyzická změna, která se objevila rychle jako ta, která se objevuje v 
75 000 ročním cyklu, nebo je to pouze dělící čas pro dobu sklizně? 

RA: Já jsem Ra. Nenastala žádná změna kromě té, která podle 
inteligentní energie nebo toho, co můžete nazvat fyzickou evolucí, 
přizpůsobila fyzické komplexy svému prostředí, toto jest barvou kůže 
kvůli oblasti sféry, na které entity žily; [a kromě] postupného růstu 
národů díky vylepšenému příjmu potravy. 

21.14 TAZATEL: Pak máme stav, kde na konci prvního 25 000 ročního cyklu, 
řekl bych… Hádám, že Strážci zjistili, že zde nebyla žádná sklizeň ať už 
pozitivně nebo negativně orientovaných entit. Řeknete mi, co se pak 
stalo? Jaké opatření bylo přijato atd.? 

RA: Já jsem Ra. Nebylo přijato žádné opatření kromě toho, že zůstalo 
povědomí o možnosti volání o pomoc nebo porozumění mezi entitami 
této úrovně. Konfederace se stará o zachování podmínek vedoucích k 
učení. Toto se z větší části točí okolo primárního zkreslení svobodné 
vůle. 

21.15 TAZATEL: Pak zahradníci Konfederace neudělali nic. Předpokládám, [že 
tomu bylo tak,] dokud některé z rostlin na jejich zahradě, řekněme, 
nezavolaly o pomoc. Je to správně? 

RA: Já jsem Ra. To je správně. 

21.16 TAZATEL: Kdy se objevilo první volání a jak se objevilo? 

RA: První volání bylo přibližně před čtyři šest tisíci, čtyřiceti šesti tisíci 
[46 000] vašimi roky. Toto volání bylo od těch z Maldeku. Tyto entity si 
byly vědomé své potřeby korekce následků svých činů a v inkarnovaném 
stavu byly v jistém zmatení, pokud jde o okolnosti své inkarnace; 
podvědomě si byly vědomé, vědomě byly docela zmatené. Toto vytvořilo 
volání. Konfederace poslala těmto entitám lásku a světlo. 

21.17 TAZATEL: Jak poslala Konfederace tuto lásku a světlo? Co přesně udělali? 

RA: Já jsem Ra. V Konfederaci přebývají takové planetární entity, které 
ze svých planetárních sfér nedělají nic jiného, než že posílají lásku a světlo 
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jako ryzí proudění těm, kdo volají. Toto není myšleno v pojmové formě, 
ale ve formě čisté nepodmínečné lásky. 

21.18 TAZATEL: Požadovalo pak první zkreslení Zákona jednoty, aby byl ten 
stejný čas, řekněme, poskytnutý skupině orientované na službu sobě? 

RA: Já jsem Ra. V tomto případě toto nebylo nezbytné po nějakou dobu 
vašeho času díky orientaci entit. 

21.19 TAZATEL: Jaká byla jejich orientace? 

RA: Orientace těchto entit byla taková, že pomoc Konfederace nebyla 
vnímána. 

21.20 TAZATEL: Jelikož to nebylo vnímáno, nebylo nezbytné jeho vyvažování. 
Je toto správně? 

RA: Já jsem Ra. To je správně. Co je nezbytné vyvážit, je příležitost. 
Pokud je zde nevědomost (ignorance), není zde příležitost. Pokud 
existuje potenciál, pak by měla být každá příležitost vyvážena, toto 
vyvažování zapříčiněné nejen pozitivními a negativními orientacemi těch, 
kteří nabízejí pomoc, ale také orientací těch, kteří pomoc požadují. 

21.21 TAZATEL: Chápu. Chci zde pak vyjasnit jeden bod. Kdy nastal první 
kontakt skupiny Orion? V rocích? 

RA: Já jsem Ra. Jak jsme řekli, skupina Orionu se pokusila o kontakt 
přibližně před šest nula tisíci [60 000] vašimi roky v minulosti, jak 
měříte čas. 

21.22 TAZATEL: Omlouvám se, myslel jsem první pokus v druhém velkém 
cyklu. Nyní pracuji v druhém 25 000 ročním cyklu. Před kolika lety 
nastal pokus skupiny Orionu v tomto cyklu? 

RA: Já jsem Ra. Skupina Orionu se dále pokusila [o kontakt] na 
úrodnějším území přibližně před tři šest nula nula [3 600] vašimi roky v 
minulosti, jak měříte čas. 

21.23 TAZATEL: Jinými slovy zde nebyl žádný pokus před 46 000 roky 
skupinou Orionu o kontakt. Je to správně? 

RA: Já jsem Ra. To je správně. 

21.24 TAZATEL: Jak postupujeme do druhého 25 000 ročního cyklu, byla… V 
této době, během tohoto období, bylo toto období Lemurie? 
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RA: Já jsem Ra. To je nesprávně. Nicméně ti, kteří unikli zničení 
Lemurie přírodní katastrofou a byli Lemurského původu, pokračovali ve 
svém učení/vyučování v oblastech sahajících od Jižní Ameriky dále skrze 
Ameriky, jak je znáte a pokračovali přes to, co bylo toho času mostem, 
který již neexistuje. Zde byli ti v tom, co byste nazvali Ruskem… [páska 
končí] 

21.25 TAZATEL: Jenom pro rychlé osvěžení mé paměti… před kolika lety 
utrpěla Lemurie svou katastrofu? 

RA: Já jsem Ra. To bylo přibližně před padesáti tisíci [50 000] vašimi 
roky. Počátky byly před přibližně pět tři, padesáti třemi tisíci [53 000] 
vašimi roky. Poškození bylo dokončeno v tom posledním malém cyklu 
prvního velkého cyklu. 

21.26 TAZATEL: Myslel jste říci velký nebo hlavní cyklus? 

RA: Já jsem Ra. Vhodný zvukový vibrační komplex je velký cyklus. 

21.27 TAZATEL: Děkuji vám. Mělo pak ukončení tohoto prvního velkého cyklu 
něco společného se zničením Lemurie nebo se toto zničení prostě stalo 
na konci tohoto cyklu? 

RA: Já jsem Ra. Při ukončení velkého cyklu existuje soutok energií. Toto 
povzbudilo to, co bylo již nevyhnutelné uspořádání v pohybu povrchů 
vaší planetární sféry. 

21.28 TAZATEL: Děkuji vám mnohokrát. Omlouvám se, že jsem tak hloupý ve 
tvoření těchto otázek, ale toto mi krásně vyjasnilo tento bod. Děkuji 
vám. Vyvinula se pak v druhém 25 000ročním velkém cyklu nějaká 
veliká civilizace? 

RA: Já jsem Ra. Ve smyslu pokročilosti technologie zde nebyly během 
tohoto cyklu veliké společnosti. Byl zde nějaký pokrok mezi těmi z 
Deneb, kteří si vybrali se inkarnovat jako společenstvo v tom, co byste 
nazvali Čínou. 

Byly zde přiměřeně pozitivní kroky v aktivování energetického komplexu 
zeleného paprsku v mnoha částech vaší planetární sféry zahrnující 
Ameriky, kontinent, který nazýváte Afrika, ostrov, který nazýváte 
Austrálií a to, co znáte jako Indie, tak jako různé roztroušené národy. 
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Žádný z těchto se nestal tím, co byste nazvali velkým, jak je vám známa 
velikost Lemurie nebo Atlantidy, díky formování silných společenských 
komplexů a v případě Atlantidy, velmi velkých technologických znalostí. 

Nicméně v oblasti Jižní Ameriky vaší planetární sféry, jak ji znáte, 
započalo velké vibrační zkreslení směrem k lásce. Tyto entity byly 
sklizně-schopné na konci druhého velkého cyklu, aniž by kdy vytvořily 
silné společenské nebo technologické komplexy. 

Toto bude poslední otázka pro dokončení této relace. Je zde dotaz, na 
který můžeme rychle odpovědět předtím, než skončíme, jelikož je tento 
nástroj poněkud vyčerpán? 

21.29 TAZATEL: Chtěl jsem se pouze omluvit za trochu zmatení na mé straně 
s ohledem na přechod do těchto dalších 25 000 roků. 

Rád bych se jenom zeptal, zda existuje cokoli, co můžu udělat, aby byl 
nástroj ve větším pohodlí? Doufali jsme, že budeme mít dnes později 
druhou relaci. 

RA: Já jsem Ra. Můžete pozorovat menší vychýlení mezi knihou, svíčkou 
a kolmostí kadidelnice. Není to významné, ale jak jsme řekli, 
kumulativní účinky nejsou pro tento nástroj dobré. Jste svědomití. Je v 
pořádku mít druhou relaci při dodržení vhodných cvičení a manipulací 
fyzického komplexu tohoto nástroje. 

Já jsem Ra. Zanechávám vás v lásce a světle jednoho nekonečného 
Stvořitele. Jděte kupředu, a proto s radostí v síle a míru jednoho 
Stvořitele. Adonai.
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RELACE 22 
10. února 1981 

22.0 RA: Já jsem Ra. Vítám vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní 
komunikuji. 

22.1 TAZATEL: Nástroj by se vás chtěl zeptat na pár otázek. Nejprve tedy 
položím je. Nástroj by chtěl vědět, proč v různých časech během dne na 
různých místech cítí kadidlo? 

RA: Já jsem Ra. Tento nástroj strávil celý život v oddanosti službě. Toto 
přineslo tento nástroj do tohoto bodu v prostoru/času s vědomým a 
nevědomým zkreslením směrem k službě, společně s dalším vědomým 
zkreslením směrem k službě pomocí komunikace. Pokaždé, jak byste to 
vyjádřili, kdy provádíme toto sezení, se vibrační zkreslení našeho 
společenského paměťového komplexu prolíná pevněji s nevědomými 
zkresleními tohoto nástroje směrem k službě. Tudíž se stáváme částí 
vibračního komplexu tohoto nástroje a ten součástí našeho. Toto se děje 
na nevědomé úrovni, úrovni, kde mysl sestupuje skrze kořeny vědomí, 
které můžete nazvat kosmickými. 

Tento nástroj si není vědom této pomalé změny prolínání vibračního 
komplexu. Nicméně, jak odhodlání na obou úrovních pokračuje a sezení 
pokračují, objevují se symbolickým způsobem signály vyslané z 
podvědomí. Protože je tento nástroj extrémně bystrý ve svém čichovém 
smyslu, probíhá tato asociace nevědomě a tato entita je svědkem 
myšlenkové formy této vůně. 

22.2 TAZATEL: Za druhé, ráda by věděla, proč se nyní cítí zdravěji poté, co 
dělá tyto relace. Obecně se, jak plyne čas, cítí zdravěji. 

RA: Já jsem Ra. Toto je funkce svobodné vůle entity. Tato entita se, po 
mnoho vašich let, před otevřením sebe sama komunikaci modlí určitou 
množinou zvukových vibračních komplexů. Předtím než byl stav transu 
dosažen, zůstala tato modlitba ve vědomé části komplexu mysli a ačkoli 
nápomocná, nebyla tak efektivní jako následek této modlitby, jak byste 
nazvali tento vibrační zvukový komplex, který pak míří přímo do 
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podvědomé úrovně, tudíž vážněji ovlivňuje komunikaci od komplexu 
ducha. 

Entita také začala díky této práci akceptovat určitá omezení, která na 
sebe umístila za účelem nastavení stavu pro služby jako tu, kterou nyní 
vykonává. Toto je také pomocí k vyrovnání zkreslení fyzického 
komplexu s ohledem na bolest. 

22.3 TAZATEL: Děkuji vám. Zeptám se na několik otázek k vyjasnění konce 
druhého cyklu… druhého velkého cyklu. A poté budeme pokračovat do 
třetího a posledního z velkých cyklů. 

Můžete mi říct délku života, průměrnou délku života, na konci druhého 
velkého cyklu? 

RA: Já jsem Ra. Na konci druhého velkého cyklu byla délka života, jak ji 
znáte, s určitými rozdíly mezi geograficky izolovanými národy více v 
harmonii s inteligentní energií a s méně násilím. 

22.4 TAZATEL: Můžete mi říct délku tohoto… průměrnou délku [života] v 
letech na konci druhého velkého cyklu? 

RA: Já jsem Ra. Průměr je možná zavádějící. Abych byl přesný, mnozí 
strávili přibližně třicet pět až čtyřicet vašich roků v jedné inkarnaci s 
možností délky života, nepovažující za abnormální, blížící se jednomu 
stu vašich roků. 

22.5 TAZATEL: Můžete mi pak dát… Můžu pak předpokládat, že tento 
drastický pokles délky života ze 700 na jedno… na méně než sto let v 
průběhu druhého 25 000 ročního období, nastal kvůli zintenzivnění… 
bylo způsobeno podmínkami nedostatku služby ostatním? Je to správně? 

RA: Já jsem Ra. To je z části správně. Na konci druhého cyklu začal být 
uskutečňován Zákon odpovědnosti zvýšenou schopností entit pochytit ty 
lekce, které mají být naučeny v této úrovni. Tudíž entity našly mnoho 
způsobů, jak ukazovat násilnickou povahu, nejenom jako kmeny nebo 
těmi, co nazýváte národy, ale i osobními vztahy, každého s každým, 
konceptem výměnného obchodování ustupujícím v mnoha případech 
konceptu peněz; také koncept vlastnictví získal nadvládu nad konceptem 
ne-vlastnictví na individuální nebo skupinové úrovni. 

Každé entitě bylo pak nabídnuto mnohem více nepatrných způsobů 
prokazování buď služby směrem k ostatním, nebo služby sobě se 
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zkreslením k manipulování ostatními. Jak byla každá lekce pochopena, 
tyto lekce sdílení, dávání, přijímání s čistou vděčností… mohla být každá 
lekce v praxi odmítnuta. 

Bez demonstrování plodů takovýchto učení/vyučování se délka života 
velice zkrátila, protože způsoby cti/povinnosti nebyly přijaty. 

22.6 TAZATEL: Pomohla by tato zkrácená délka života entitě jakýmkoli 
způsobem v tom, že by měla někdy více času mezi inkarnacemi revidovat 
svoje chyby nebo by jí tato zkrácená délka života překážela? 

RA: Já jsem Ra. Obojí je správně. Zkrácení délky života je zkreslení 
Zákona jednoty, které znamená, že entita nepřijímá více zkušeností ve 
větší intenzitě, než může unést. Toto pouze platí na individuální úrovni a 
není nadřazeno planetárním nebo společenským komplexům. 

Tudíž je zkrácená délka života kvůli nezbytnosti odstranění entity z 
intenzity zkušenosti, která následuje, když se moudrost a láska, které byly 
odmítnuty, odrážejí zpět do vědomí Stvořitele, aniž by byly přijaty jako 
součást sebe sama, což pak způsobuje, že entita má potřebu léčení a 
mnohého hodnocení inkarnace. 

Nesprávnost spočívá ve skutečnosti, že je, za předpokladu vhodných 
okolností, mnohem delší inkarnace ve vašem kontinuu prostoru/času 
velmi prospěšná pro pokračování této intenzivní práce, dokud nebyly 
dosaženy závěry skrze katalytický proces. 

22.7 TAZATEL: Hovořil jste o skupině z Jižní Ameriky, která byla sklizně-
schopná na konci druhého cyklu. Jaká byla průměrná délka jejich života 
na konci druhého cyklu? 

RA: Já jsem Ra. Tato izolovaná skupina dosáhla délky života šplhající k té 
devíti set roční [900 roční] délce života, která je vhodná pro tuto úroveň. 

22.8 TAZATEL: Pak předpokládám, že planetární akce, kterou nyní prožíváme 
a která zde zkracuje, jak se zdá, veškeré délky života, nebyla toho času 
dostatečně silná, aby je ovlivnila a navzdory zkrátila jejich délku života. Je 
to správně? 

RA: Já jsem Ra. To je správně. Je dobré si pamatovat, že v tom bodě 
prostoru/času byla možná velká izolace. 

22.9 TAZATEL: Kolik lidí asi sídlilo v tom čase na Zemi; to jest, inkarnovaných 
ve fyzické [úrovni] v daném okamžiku? 
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RA: Já jsem Ra. Předpokládám, že zamýšlíte otázku s ohledem na počet 
inkarnovaných komplexů mysli/těla/ducha na konci druhého velkého 
cyklu, tento počet je přibližně tři čtyři pět nula nula nula, tři sta čtyřicet 
pět tisíc [345 000] entit. 

22.10 TAZATEL: Kolik jich přibližně bylo z celkového počtu sklizně-schopných? 

RA: Já jsem Ra. Bylo zde přibližně jedno sto padesát [150] entit 
schopných sklizně. 

22.11 TAZATEL: Velmi malý počet. Jakmile pak začal další cyklus… zůstaly pak 
tyto entity, aby pracovaly na planetě? 

RA: Já jsem Ra. Tyto entity byly navštíveny Konfederací a přály si zůstat 
za účelem pomoci planetárnímu vědomí. To je správně. 

22.12 TAZATEL: Jaký typ návštěvy této skupiny 150 entit Konfederace učinila? 

RA: Já jsem Ra. Objevilo se světlo nesoucí to, co může být nazváno 
štítem světla. Hovořilo o jednotě a nekonečnu celého stvoření a těch 
věcech, které čekají ty připravené pro sklizeň. Popsalo pozlacenými slovy 
krásy lásky, jak je prožívána. Toto pak dovolilo telepatické spojení, aby 
postupně ukázalo těm, kteří se zajímali o tíživou situaci třetí úrovně, 
pokud je vnímána jako planetární komplex. Pak zmizelo. 

22.13 TAZATEL: A rozhodly se potom všechny z těchto entit zůstat a pomoci 
během příštího 25 000 ročního cyklu? 

RA: Já jsem Ra. To je správně. Zůstali jako skupina. Byli zde ti okrajově 
spojení s touto kulturou, kteří nezůstali. Nicméně ti také nebyli schopní 
sklizně, a tak začínaje na nejvyšší, řekněme, z pod-oktáv třetí úrovně, 
opakovali tuto úroveň. Mnozí z těch, kteří byli milující povahy, nejsou 
Poutníky, ale ti tohoto konkrétního původu z druhého cyklu. 

22.14 TAZATEL: Jsou všechny z těchto entit stále s námi v tomto cyklu? 

RA: Já jsem Ra. Entity opakující velký cyklus třetí úrovně byly v několika 
málo případech schopny odejít. Tyto entity si vybraly přidat se ke svým 
bratrům a sestrám, jak byste nazvali tyto entity. 

22.15 TAZATEL: Měly některé z těchto entit jména, která známe z naší 
historické minulosti? Které se objevily jako inkarnované bytosti, jež 
najdeme v naší historii? 
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RA: Já jsem Ra. Ten známý jako zvukový vibrační komplex svatý 
Augustýn je takovéto povahy. Ta známá jako svatá Terezie je takovéto 
povahy. Ten známý jako svatý František z Assisi je takovéto povahy. 
Tyto entity, které jsou klášterního původu, jak byste to nazvali, nalezly 
inkarnaci ve stejném typu prostředí vhodnou pro další učení. 

22.16 TAZATEL: Dobře, jakmile pak cyklus skončil před 25 000 roky, jaká byla 
reakce Konfederace na nedostatek sklizně? 

RA: Já jsem Ra. Začali jsme mít obavy. 

22.17 TAZATEL: Byl nějaký čin vykonán okamžitě nebo jste čekali na zavolání? 

RA: Já jsem Ra. Rada Saturnu konala pouze v tom, že dovolila vstup na 
třetí úroveň jiným komplexům mysli/těla/ducha třetí úrovně, ne 
Poutníkům, ale těm, kteří usilovali o další zkušenost třetí úrovně. Toto 
bylo provedeno náhodně tak, aby nebyla porušena svobodná vůle, 
protože zde ještě nenastalo volání. 

22.18 TAZATEL: Byl další čin udělán Konfederací, když se objevilo volání? 

RA: Já jsem Ra. To je správně. 

22.19 TAZATEL: Kdo nebo která skupina učinila toto volání a jaká akce byla 
učiněna Konfederací? 

RA: Volání bylo to z Atlantidy. Toto volání bylo pro to, co byste nazvali 
chápáním se zkreslením směrem k pomoci ostatním-já. Přijatá opatření 
jsou ta, kterých jste nyní součástí: předání informací skrze kanály, jak 
byste je nazvali. 

22.20 TAZATEL: Bylo toto první volání v době před tím, než se Atlantida stala 
technologicky vyspělou? 

RA: Já jsem Ra. To je v základu správně. 

22.21 TAZATEL: Přišel pak technologický pokrok Atlantidy díky tomuto volání? 
Předpokládám, že na volání bylo odpovězeno, aby jim přineslo Zákon 
jednoty a Zákon lásky jako zkreslení Zákona jednoty, ale dostali pak také 
technologické informace, které jim zapříčinily růst do takovéto vysoce 
technologické společnosti? 

RA: Já jsem Ra. Ne ze začátku. Zhruba ve stejné době, kdy jsme se 
poprvé objevili na obloze nad Egyptem a také poté, se objevily jiné entity 
Konfederace těm z Atlantidy, kteří dosáhli úrovně filosofického chápání, 
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zneužijeme tohoto slova, které bylo v souladu s komunikací, aby 
podpořily a inspirovaly studia tajemství jednoty. 

Avšak na základě žádostí o léčení a o ostatních porozumění byly předány 
informace, které měly co do činění s krystaly a stavěním pyramid, tak 
jako chrámů, jak byste je nazvali, které byly spojené s tréninkem. 

22.22 TAZATEL: Byl tento trénink stejného typu zasvěcujícího tréninku, který 
byl dělán s Egypťany? 

RA: Já jsem Ra. Tento trénink byl odlišný v tom, že společenský komplex 
byl více, řekněme, sofistikovaný a méně protichůdný a barbarský ve svém 
způsobu myšlení. Proto chrámy byly spíše chrámy učení než pokusem 
konaným pro úplné oddělení a postavení léčitele na piedestal. 

22.23 TAZATEL: Byli zde pak v těchto chrámech trénováni ti, které bychom 
nazvali kněžími? 

RA: Já jsem Ra. Nenazvali byste je kněžími ve smyslu celibátu, 
poslušnosti a chudoby. Byli to kněží ve smyslu těch oddaných učení. 

Obtíže se staly zjevnými, jakmile ti trénovaní v tomto učení se začali 
pokoušet použít moc krystalů k věcem jiným než k léčení, jakmile se 
zabývali nejenom učením, ale začali se angažovat v tom, co byste nazvali 
vládní strukturou. 

22.24 TAZATEL: Byly veškeré informace jim předané způsobem, kterým 
předáváte své informace nyní nám, skrze nástroj jako je tento nástroj? 

RA: Já jsem Ra. Čas od času proběhly návštěvy, ale žádná důležitá, 
řekněme, v historickém měřítku událostí ve vašem kontinuu 
prostoru/času. 

22.25 TAZATEL: Bylo pro ně nezbytné mít sjednocený společenský komplex, 
aby se tyto návštěvy uskutečnily? Jaké podmínky byly nezb… Chci říct, 
jaké podmínky byly nezbytné, aby se tyto návštěvy uskutečnily? 

RA: Já jsem Ra. Podmínky byly dvě: volání skupiny lidí, jejichž 
umocnění překonalo sjednocený odpor těch neochotných hledat nebo se 
učit; druhým požadavkem [byla] relativní naivita těch členů 
Konfederace, kteří cítili, že přímý přesun informací by byl nezbytně tak 
nápomocný těm z Atlantidy, jako byl dříve pro entitu Konfederace. 
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22.26 TAZATEL: Pak chápu. Co říkáte je, že se těmto naivním entitám 
Konfederace stalo to samé v minulosti, takže dělaly tu stejnou věc pro 
entity z Atlantidy. Je toto správně? 

RA: Já jsem Ra. To je správně. Připomínáme vám, že my jsme jedním z 
naivních členů této Konfederace a stále se pokoušíme kompenzovat 
poškození, za které cítíme odpovědnost. Je naší povinností, tak jako ctí, 
pokračovat s vašimi národy, dokud všechny stopy zkreslení našeho 
vyučování/učení nebudou přijaty svými opačnými zkresleními a nebude 
nastolena rovnováha. 

22.27 TAZATEL: Chápu. Pak uvedu představu, kterou nyní mám o Atlantidě, a 
vy my můžete sdělit, zda to myslím správně. 

Máme podmínku, kde dostatečně velký počet entit z Atlantidy začal 
alespoň kráčet ve směru Zákona jednoty a žít Zákonem jednoty, aby jeho 
volání bylo vyslyšeno Konfederací. Toto volání bylo vyslyšeno, protože 
za použití Zákona umocnění, překonalo opozici entit z Atlantidy, které 
nevolaly. Konfederace pak používala kanály, jaké využíváme nyní, pro 
komunikaci a také učinila kontakt přímo, ale toto se ukázalo býti 
chybou, protože to bylo překrouceno některými z entit Atlantidy. Je to 
správně? 

RA: To je správně s jednou výjimkou. Existuje pouze jeden zákon. Tím je 
Zákon jednoty. Ostatní takzvané zákony jsou zkresleními tohoto zákona, 
některé z [těchto zkreslení jsou] primární a jejich pochopení [je] pro 
pokrok nejdůležitější. Nicméně je dobře, že každý takzvaný zákon, který 
také nazýváme „cestou“, je pochopen raději jako zkreslení než zákon. 
Neexistuje násobnost Zákona jednoty. 

Toto bude poslední dlouhá otázka tohoto sezení. Prosím položte ji nyní. 

22.28 TAZATEL: Jaká byla… jedinou otázku, kterou jsem hodlal položit a která 
mě napadá, byla… Mohl byste mi sdělit průměrnou délku života 
populace Atlantidy? 

RA: Já jsem Ra. Průměrná délka života, jak jsme řekli, je zavádějící. 
Atlanťané byli v rané době své kulturní zkušenosti zvyklí na délky života 
od sedmdesáti [70] do jednoho sta čtyřiceti [140] roků, toto jest 
samozřejmě přibližné. Kvůli narůstající touze po moci se délka života 
rapidně snížila v pozdějších fázích této civilizace, a tudíž byly vyžadovány 
léčebné a omlazující informace. 
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Máte nějaké krátké dotazy, než skončíme? 

22.29 TAZATEL: Existuje nějaký způsob, kterým můžeme nástroji přinést více 
pohodlí, nebo cokoliv, co pro ni můžeme udělat? 

RA: Já jsem Ra. Nástroji je dobře. Je poněkud méně snadné udržovat 
jasný kontakt během doby, kdy některé nebo jedna z entit v kruhu práce 
není plně při vědomí. Žádáme, aby si entity v kruhu byly vědomy toho, 
že jejich energie je nápomocná pro zvýšení vitality tohoto kontaktu. 
Děkujeme vám, že jste v tázání svědomití. 

Já jsem Ra. Je nám velkým potěšením vás zanechat v lásce a světle 
jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte kupředu, a proto s radostí v síle a 
míru jednoho Stvořitele. Adonai.
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RELACE 23 
11. února 1981 

23.0 RA: Já jsem Ra. Vítám vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní 
komunikujeme. 

23.1 TAZATEL: Včera jste mluvil o prvním kontaktu učiněným Konfederací, 
který proběhl během našeho třetího velkého cyklu. Uvedl jste, že jste se 
objevili na obloze nad Egyptem přibližně ve stejnou dobu, kdy byla 
prvně podána pomoc Atlantidě. Můžete mi říct, proč jste šli do Egypta a 
také [jaká byla] vaše, řekněme, orientace postoje a uvažování, když jste 
do Egypta přišli poprvé? 

RA: Já jsem Ra. V čase, o kterém mluvíte, tam byli ti, kteří si vybrali 
uctívat boha slunce s jestřábí hlavou, kterého znáte jako vibrační zvukový 
komplex „Hor“ (Horus). Tento vibrační zvukový komplex přijal jiné 
vibrační zvukové komplexy, [přičemž] objektem uctívání byl sluneční 
disk reprezentovaný s jistým zkreslením. 

Lákalo nás strávit určitý čas, jak byste to nazvali, skenováním lidí pro 
vážný zájem dosahující hledání, se kterým jsme mohli pomoci bez 
porušení svobodné vůle. Zjistili jsme, že toho času byl společenský 
komplex docela sám sobě protichůdný ve svých takzvaných 
náboženských vírách, a proto zde nebylo vhodné volání po naší vibraci. 
Tudíž v době, kterou znáte jako přibližně osmnáct tisíc [18 000] vašich 
roků ve vaší minulosti, jsme odletěli bez jakéhokoliv činu. 

23.2 TAZATEL: Včera jste uvedl, že jste se toho času objevili na obloze nad 
Egyptem. Byly egyptské entity schopny vás na své obloze vidět? 

RA: Já jsem Ra. To je správně. 

23.3 TAZATEL: Co viděli a jak jim to změnilo jejich postoje? 

RA: Já jsem Ra. Viděli to, o čem byste mluvili jako o plavidle ve tvaru 
zvonu poháněné krystalem. 

Toto je [nijak] neovlivnilo díky jejich pevnému přesvědčení, že se dělo 
mnoho podivuhodných věcí jako normální část světa, jak byste to 
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nazvali, ve kterém mnoho, mnoho bohů mělo moc nad nadpřirozenými 
událostmi. 

23.4 TAZATEL: Měli jste nějaký důvod být viditelnými spíše než 
neviditelnými? 

RA: Já jsem Ra. To je správně. 

23.5 TAZATEL: Můžete mi sdělit váš důvod pro to, že jste pro ně byli 
viditelnými? 

RA: Já jsem Ra. Povolili jsme viditelnost, protože to nečinilo žádný 
rozdíl. 

23.6 TAZATEL: Chápu. Pak jste je tentokrát nekontaktovali. Můžete mi říct 
stejnou… odpovědět na stejnou otázku, kterou jsem právě položil s 
ohledem na váš další pokus o kontakt s Egypťany? 

RA: Já jsem Ra. Další pokus byl delší. Nastal během [delšího] časového 
období. Bodem nebo centrem naší snahy bylo rozhodnutí v našich 
řadách, že zde bylo dostatečné volání, abychom se pokusili chodit mezi 
vašimi lidmi jako [mezi] bratry. 

Předložili jsme tento plán před Radu Saturnu a nabídli sami sebe jako 
službě orientované Poutníky typu, kteří přistávají přímo ve vnitřních 
úrovních bez inkarnačního procesu. Tudíž jsme se objevili nebo 
materializovali ve fyzicko-chemických komplexech vyjadřujících co 
možná nejblíže naši přirozenost se snahou se objevit jako bratři a strávit 
omezenou dobu jako učitelé Zákona jednoty, protože zde byl stále 
silnější zájem o sluneční těleso a toto vibruje ve shodě s našimi 
konkrétními zkresleními. 

Zjistili jsme, že na každé slovo, které jsme mohli vyslovit, připadlo třicet 
dojmů, které jsme předali svým pouhým bytím, což zmátlo ty entity, 
kterým jsme přišli sloužit. Po krátké době jsme sami sebe odebrali od 
těchto entit a strávili hodně času tím, že jsme se snažili pochopit, jak 
nejlépe posloužit těm, kterým jsme se v lásce/světlu nabídli. 

Ti, kteří byli v kontaktu s geografickou entitou, kterou znáte jako 
Atlantidu, vytvořili potenciál pro léčení s využitím entit ve tvaru 
pyramid. Při zvažování tohoto a při provádění úprav beroucí v potaz 
rozdíly v komplexních zkresleních těchto dvou geografických kultur, jak 
byste je nazvali, jsme znovu předstoupili před Radu a nabídli jsme tento 
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plán Radě jako pomoc k léčení a dlouhověkosti těch v oblasti, kterou 
znáte jako Egypt. Doufali jsme, že tento způsob usnadní jak učící proces, 
tak nabízení filosofie vykládající Zákon jednoty. Rada [to] znovu 
schválila. 

Před přibližně jedenácti tisíci [11 000] vašimi roky jsme vstoupili, 
myšlenkovou formou, do vaší... opravujeme tento nástroj. Občas máme 
obtíže kvůli nízké vitalitě. Před přibližně osm pět nula nula [8 500] lety 
jsme se s tím, že jsme tyto koncepty měli pečlivě zvážené, vrátili do 
oblastí myšlenkových forem vašeho vibračního planetárního komplexu, 
které jsme již nikdy v myšlenkách neopustili, a zvažovali po několik 
vašich let, jak měříte čas, jak tyto struktury vhodně postavit. 

První, Velká pyramida, byla zformována přibližně před šesti tisíci [6 000] 
vašimi roky. Potom, jednu po druhé, poté, co jsme toto stavění nebo 
architekturu Velké pyramidy učinili myšlenkou, jsme k postavení 
ostatních pyramidových struktur použili spíše, řekněme, místní nebo 
pozemský materiál než materiál myšlenkové formy. Toto pokračovalo po 
dobu přibližně patnáct set [1 500] vašich roků. 

Mezitím byly předávány informace týkající se zasvěcení a léčení 
krystalem. Ten známý jako „Achnaton“ byl tyto informace schopen 
pochopit bez významného zkreslení a na nějaký čas pohnul, řekněme, 
nebem a zemí za účelem dovolávat se Zákona jednoty a nařídit kněžství 
těchto staveb ve shodě se zkresleními zasvěcení a opravdového soucitného 
léčení. Toto nemělo mít dlouhého trvání. 

V době fyzického rozkladu této entity z vaší fyzické roviny třetí úrovně 
byla, jak jsme řekli dříve, naše učení rychle překroucená, naše stavby se 
znovu navrátily pro užití těm takzvaným „královským“ nebo těm se 
zkresleními směrem k moci. 

23.7 TAZATEL: Když jste mluvil o pyramidovém léčení, předpokládám, že 
primární léčení bylo pro mysl. Je to správně? 

RA: Já jsem Ra. To je částečně správně. Léčení, pokud má být 
uskutečňováno, musí být jako trychtýřovité zúžení bez významného 
zkreslení vstupních proudění skrze duchovní komplex do stromu mysli. 
Existují části této mysli, které blokují energie proudící do komplexu těla. 
V každém případě, v každé entitě, se tato zablokování mohou důkladně 
lišit. 
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Nejdříve je nicméně nutné aktivovat smysl duchovního kanálu nebo 
nosiče. Pak, ať už je zablokování z duchovního do mentálního nebo z 
mentálního do fyzického, nebo pokud se jednoduše jedná o náhodné a 
čistě fyzické trauma, může být provedeno léčení. 

23.8 TAZATEL: Když jste začali použitím myšlenky stavět pyramidu v Gíze, 
byli jste toho času v kontaktu s inkarnovanými Egypťany a pozorovali 
tito toto stavění? 

RA: Já jsem Ra. V té době jsme nebyli v blízkém kontaktu s 
inkarnovanými entitami ve vaší rovině. Odpovídali jsme na obecná 
volání, která měla dostačující energii v té konkrétní lokalitě, aby si 
zasloužila akci. Poslali jsme myšlenky všem, kdo hledali naše informace. 

Vzezření pyramidy bylo předmětem obrovského překvapení. Avšak bylo 
pečlivě navrženo, aby se shodovalo s inkarnací toho známého jako velký 
architekt. Tato entita byla později prohlášena bohem, z části kvůli této 
události. 

23.9 TAZATEL: Jaké jméno dali tomuto bohu? 

RA: Já jsem Ra. Tento bůh měl zvukový vibrační komplex „Imhotep“. 

23.10 TAZATEL: Děkuji vám. Pak jako celkový úspěch, co mi můžete říct o 
vůbec jakémkoli relativním úspěchu pyramidy? Rozumím, že to bylo… 
pyramidy byly pro [svůj] účel v zásadě neúspěšné v tom, že nevedly k 
vzestupu vědomí, ve který jste doufali, ale nějaký úspěch zde musel být. 
Můžete mi o tom říci? 

RA: Já jsem Ra. Žádáme vás, abyste měli na paměti, že my jsme Bratři a 
Sestry zármutku. Pokud byl jeden zachráněn z tohoto zármutku k 
představě jednoho Stvořitele, pak neexistuje koncept selhání. 

Naše obtíž spočívala ve cti/odpovědnosti napravování zkreslení Zákona 
jednoty, které nastalo během našich pokusů pomoci těmto entitám. 
Zkreslení jsou vnímána jako zodpovědnosti spíše než selhání; to málo 
těch, kteří byli inspirováni hledat, [bylo] jediným naším důvodem pro 
pokus. 

Tudíž bychom snad byli v pozici paradoxu, ve kterém, kde někteří 
uviděli osvícení, jsme byli těmi, co nazýváte, úspěšnými, a kde se jiní stali 
zarmoucenějšími a zmatenějšími, jsme byli neúspěšní. Toto jsou vaše 
termíny. [My] přetrváváme v hledání sloužit. 
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23.11 TAZATEL: Pravděpodobně nemůžete odpovědět na tuto otázku, ale 
položím ji nyní, jelikož jsme v oblasti, ve které, si myslím, toto nastalo. 
Cítím to poněkud jako svou povinnost se na tuto otázku zeptat, protože 
mě později tento měsíc navštíví Henry Puharich. Byla tato entita 
zapojena v nějakém z těchto období, o kterých jste právě hovořil? 

RA: Já jsem Ra. Myslíte to docela správně s předpokladem, že nemůžeme 
žádným způsobem mluvit ohledně entity Henry. Pokud zvážíte zkreslení 
této entity s ohledem na to, co nazýváte „důkazem“, pochopíte/uchopíte 
naši nesnáz. 

23.12 TAZATEL: Předtím, než jsem se na otázku zeptal, jsem předpokládal, že 
toto bude odpověď. Zeptal jsem se na to pouze v jeho prospěch, protože 
by si přál, abych to udělal. 

Můžete mi říct, co se stalo Achnatonovi po jeho fyzické smrti? 

RA: Já jsem Ra. Tato entita pak byla provedena sériemi léčení a 
hodnocením zkušeností inkarnace, což je odpovídající pro zkušenost třetí 
úrovně. Tato entita, jež byla předtím poněkud ve zkresleních moci, se 
zlepšila velkou oddaností k Zákonu jednoty. Tato entita se tudíž 
rozhodla vstoupit do řady inkarnací, ve kterých neměla žádná zkreslení 
směrem k moci. 

23.13 TAZATEL: Děkuji vám. Můžete mi říct, jaká byla průměrná délka života v 
Egyptě v době Achnatona? 

RA: Já jsem Ra. Průměrná délka života těchto lidí byla přibližně třicet pět 
až padesát vašich roků. Existovalo zde mnoho, co byste nazvali, nemocí 
povahy fyzického komplexu. 

23.14 TAZATEL: Můžete mi povědět o důvodech nemoci? Myslím, že to již vím, 
ale myslím si, že by bylo pro knihu dobré toto teď sdělit. 

RA: Já jsem Ra. To není, jak jsme zmínili dříve, obzvlášť informativní, co 
se Zákona jednoty týká. Nicméně země, kterou znáte jako Egypt, byla 
toho času vysoce barbarská ve svých životních podmínkách, jak byste je 
nazvali. Řece, kterou nazýváte Nilem, bylo dovoleno zaplavovat a 
ustupovat, tudíž poskytovala úrodnou půdu pro množení nemocí, které 
mohou být přenášeny hmyzem. Také příprava jídel dovolovala nemocem 
vznikat. Také zde byly v mnoha případech obtíže se zdroji vody a voda, 
která byla použita, zapříčiňovala nemoci kvůli v ní obsaženým 
organismům. 
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23.15 TAZATEL: Dotazoval jsem se vlastně spíše na více základní příčinu nemoci 
než na mechanismy jejího přenášení. Navracel jsem se zpět ke kořeni 
nebo myšlence, která vytvořila možnost této nemoci. Mohl byste mi 
krátce sdělit, zda uvažuji správně v předpokladu, že obecná redukce 
myšlení po delší dobu na planetě Zemi s ohledem na chápání Zákona 
jednoty vytvořila podmínku, ve které se to… co nazýváme nemocí 
mohlo vyvinout? Je to správně? 

RA: Já jsem Ra. To je správně a vnímavé. Vy jako tazatel nyní začínáte 
pronikat vnějšími učeními. 

Hlavní příčinou v této konkrétní společnosti nebyla až tak agresivita, 
ačkoli zde byly, řekněme, tendence, ale spíše [to bylo] formování 
peněžního systému a velmi aktivní obchodování a vývoj těch tendencí 
směrem k chamtivosti a moci; tudíž zotročení entit ostatními entitami a 
nepochopení Stvořitele uvnitř každé entity. 

23.16 TAZATEL: Děkuji vám. Nyní rozumím, pokud uvažuji správně, že byl 
také učiněn jihoamerický kontakt. Můžete mi říct o, přibližně stejná 
otázka, kterou jsem se zeptal na váš kontakt, s ohledem na postoj nebo… 
o kontaktu a jeho důsledcích a plánu pro kontakt a proč byli lidé v Jižní 
Americe kontaktováni? 

RA: Já jsem Ra. Toto bude poslední plná otázka této relace. Entity, které 
kráčeli mezi těmi na vašem jihoamerickém kontinentu, byly volány 
podobnou touhou na straně tamních entit se naučit manifestacím slunce. 
Uctívaly tento zdroj světla a života. 

Tudíž tyto entity byly navštíveny bytostmi světla ne nepodobnými nám. 
Byly předány instrukce a ty byly lépe přijaty a méně zkresleny než [ty] 
naše. Samotné entity začaly stavět řadu podzemních a skrytých měst 
včetně pyramidových struktur. 

Tyto pyramidy byly poněkud v rozporu s návrhem, který jsme oznámili 
[my]. Nicméně původní představy byly stejné, s přídavkem touhy nebo 
záměru vytvoření míst pro meditaci a odpočinek, [pro] cítění 
přítomnosti jednoho Stvořitele; tyto pyramidy pak byly pro všechny lidi, 
nejen pro zasvěcené a ty na vyléčení. 

Opustili tuto úroveň, když bylo zpozorováno, že jejich plány byly pevně 
v pohybu a byly vskutku zaznamenány. Během dalších přibližně tří tisíc 
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pěti set [3 500] roků se tyto plány v mnoha ohledech dostaly v mnoha 
aspektech, ačkoli poněkud zkreslené, do téměř kompletního stavu. 

Proto, jak je případem v mnoha porušeních karantény, předstoupila 
entita, která pomáhala jihoamerickým entitám podél jihoamerických 
cest, které nazýváte řekou Amazonkou, před Radu Saturnu žádat o druhý 
pokus osobně opravit zkreslení, která se objevila v jejich plánu. Toto bylo 
povoleno [a] tato entita nebo společenský paměťový komplex se vrátil a 
ta entita, která byla vybraná jako posel, přišla ještě jednou mezi lidi 
napravit chyby. 

Opět bylo vše zaznamenáno a entita se připojila ke svému společenskému 
paměťovému komplexu a opustila vaši oblohu. 

Učení byla, tak jako v naší vlastní zkušenosti, z větší části velice a silně 
překroucena v pozdější době až do provádění skutečných lidských obětí 
spíše než pro léčení lidí. Tudíž je tomuto společenskému paměťovému 
komplexu dána čest/povinnost setrvat, dokud nebudou tato zkreslení 
anulována z komplexů zkreslení vašich lidí. 

Můžeme se zeptat, zda existují nějaké otázky krátké povahy, než 
skončíme? 

23.17 TAZATEL: Jedinou otázku, kterou mám, je zde cokoliv, co můžeme 
udělat, aby byl nástroj více v pohodlí? A protože jste uvedl, že vypadá, že 
má málo energie, je vůbec možné mít dnes později další relaci? 

RA: Já jsem Ra. Vše je v pořádku, co se týče vyrovnání. Avšak tomuto 
nástroji by prospělo si od stavu transu po tuto denní dobu odpočinout. 

23.18 TAZATEL: Děkuji vám. 

RA: Je zde nějaká další krátká otázka? 

23.19 TAZATEL: Toto je houpá otázka, ale… Existoval film nazvaný Sador, 
vládce vesmíru (Battle Beyond the Stars). Nevím, zda jste s ním 
obeznámen nebo ne. Hádám, že jste. Vypadalo to, že má to, co nám 
sdělujete, zahrnuto do scénáře. Je to pravda? 

RA: Já jsem Ra. Toto konkrétní dílo vašich entit mělo nějaká zkreslení 
Zákona jednoty a jeho scénáře ve vaší fyzické rovině. To je správně. 
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Já jsem Ra. Nyní opouštím tento nástroj. Zanechávám každého z vás v 
lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte kupředu, a proto s 
radostí v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.
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RELACE 24 
15. února 1981 

24.0 RA: Já jsem Ra. Vítám vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní 
komunikuji. 

24.1 TAZATEL: Jsme trochu znepokojeni fyzickým stavem nástroje. Má menší 
zahlenění. Pokud mi něco můžete říct o vhodnosti této relace vůbec, 
ocenil bych to. 

RA: Já jsem Ra. Životní energie fyzického komplexu tohoto nástroje jsou 
nízké. Relace bude vhodně zkrácena. 

24.2 TAZATEL: [Nástroj] žádá, zda je pro vás možné nechat nosič nástroje 
zakašlat v intervalech, pomohlo by jí to. Je to možné? 

RA: Já jsem Ra. Prosím přeformulujte dotaz, specifikujte interval. 

24.3 TAZATEL: Žádá vás o to, abyste způsobili nástroji zakašlání alespoň po 
každé komunikaci. Je to možné? 

RA: Já jsem Ra. Toto je možné. [Zakašlání.] 

24.4 TAZATEL: Děkuji vám. Způsob, kterým hodlám s knihou pokračovat, je 
dále následovat skrze poslední 25 000 roční cyklus, ve kterém nyní jsme, 
a možná prozkoumat trochu z podmínek čtvrté úrovně a tím nalézt 
mnoho míst, ke kterým se můžeme vrátit a více se ponořit do Zákona 
jednoty. První materiál, předpokládám, nebude příliš hluboký s ohledem 
na Zákon jednoty. Doufám v to se dostat do větších filosofických oblastí 
Zákona jednoty v pokročilejších relacích, tak aby byl učiněn pokrok v 
materiálech, takže to bude pochopitelné. Doufám, že tímto následuji 
správný směr. 

V poslední relaci jste zmínil, že během tohoto posledního 25 000 
ročního cyklu byli ti z Atlantidy, Egypta a ti v Jižní Americe 
kontaktováni a poté Konfederace odletěla. Chápu, že Konfederace se 
nějaký čas nevrátila zpět. Mohl byste mi říct o důvodech a následcích a 
postojích s ohledem na další kontakt s těmito [lidmi] na planetě Zemi? 
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RA: Já jsem Ra. V případě Atlanťanů vyústilo rozšíření předaných 
informací v aktivity zkreslené směrem k agresivitě, což vedlo k poslední 
druhé atlantské katastrofě v jedna nula osm dva jedna [10 821] vašich 
roků v minulosti, jak měříte čas. 

Mnoho, mnoho jich bylo vysídlených kvůli společenským činům jak na 
Atlantidě, tak v těch oblastech, které byste nazvali severoafrickými 
pouštěmi, do kterých někteří Atlanťané odešli po prvním konfliktu. 
Změny Země pokračovaly kvůli těmto, co byste nazvali, nukleárním 
bombám a jiným krystalovým zbraním, což potopilo poslední velké 
pevninské masy před přibližně devět šest nula nula [9 600] vašimi roky. 

V egyptských a jihoamerických experimentech byly výsledky, ačkoli ne 
tak široce ničivé, [stejně] tak daleko od původního záměru Konfederace. 
Bylo zřejmé nejenom nám, ale také Radě a Strážcům, že naše metody 
nebyly vhodné pro tuto konkrétní planetu. 

Náš postoj tudíž byl ten s opatrností, pozorováním a pokračujícími 
pokusy, abychom kreativně objevili metody, pomocí nichž by kontakt od 
našich entit mohl být službou s nejmenším zkreslením, a především s 
nejmenší možností stát se perverzemi nebo antitezemi našich záměrů při 
sdílení informací. 

24.5 TAZATEL: Mohl byste nechat nástroj zakašlat, prosím? 

RA: [Zakašlání.] 

24.6 TAZATEL: Děkuji vám. Pak předpokládám, že Konfederace zůstala po 
nějakou dobu vzdálena od Země. Jaká podmínka způsobila další kontakt, 
který Konfederace provedla? 

RA: Já jsem Ra. V době přibližně tři šest nula nula [3 600] vašich roků v 
minulosti, jak měříte čas, zde byl přísun těch ze skupiny Orionu, jak je 
nazýváte. Kvůli vzrůstajícím negativním vlivům na zkreslení uvažování a 
činnosti byli schopni začít pracovat s těmi, jejichž dojem z dávných dob, 
jak můžete říct, byl takový, že byli zvláštní a odlišní. 

Před mnoha, mnoha tisíci vašimi lety v minulosti entita z Konfederace, 
ten, kterého můžete nazývat „Jahve“, nastavil genetickým klonováním 
tyto konkrétní sklony u těchto lidí, kteří postupně přišli přebývat v okolí 
Egypta, tak jako na mnoha, mnoha jiných místech, rozptýlením se poté, 
co byla potopena zemská masa Mu. Zde našla skupina Orionu úrodnou 
půdu, do které zasadila semena negativity a tato semena byla [určena], 
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jako vždy, těm z elity, odlišným, těm, kteří manipulují nebo zotročují 
ostatní. 

Ten známý jako Jahve cítil velkou zodpovědnost k těmto entitám. 
Nicméně skupina Orionu byla schopná přesvědčit lidi o jménu Jahve 
jako o tom zodpovědným za toto elitářství. Jahve pak byl schopen vzít to, 
co byste nazvali zásobou svých vibračních vzorů, a stal se v důsledku více 
výstižně efektivním, zvukovým vibračním komplexem. 

V tomto komplexu začal starý Jahve, nyní bezejmenný, ale znamenající 
„On přichází“, posílat pozitivně orientovanou filosofii. Toto bylo 
přibližně, ve vaší minulosti, dva… opravujeme tento nástroj… tři tři 
nula nula [3 300] let. Tudíž se spojila intenzivní část toho, co se stalo 
známé jako Armageddon. 

24.7 TAZATEL: Mohl byste pro nás zapříčinit další kašel, prosím? 

RA: [Zakašlání.] 

24.8 TAZATEL: Děkuji vám. Mám otázku o tom, jak se [sem] skupina Orionu 
dostala před 3 600 roky. Jak se dostali skrz karanténu? Byl to efekt 
náhodných oken? 

RA: Já jsem Ra. V té době tomu tak zcela nebylo, jelikož zde bylo správné 
volání pro tuto informaci. Když probíhá smíšené volání, je okenní efekt 
mnohem více uveden do pohybu podle způsobů úrovní. 

V tomto případě nebyla karanténa, řekněme, střežena tak úzce, kvůli 
nedostatku silné polarity. Okna tedy mohla být za účelem proniknutí 
velmi slabá. Jak se vaše sklizeň blíží, pracují tyto síly toho, co byste 
nazvali světlem, podle svého volání. Ti z Orionu mají svou činnost pouze 
v souladu se svým voláním. Toto volání není ve skutečnosti zdaleka tak 
velké. 

Tudíž kvůli způsobu zesílení nebo umocnění existuje velký odpor k 
průniku. Přesto musí být udržována svobodná vůle a těm toužícím po 
negativně orientovaných informacích, jak byste je nazvali, musí být 
vyhověno těmi pohybujícími se skrz [karanténu] pomocí okenního 
efektu. [Zakašlání.] 

24.9 TAZATEL: Pak Jahve, v pokusu opravit to, co viděl jako, co bych nazval 
chybou (vím, že to takto nechcete nazývat), začal před 3 300 roky s 
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pozitivní filosofií. Byly obě filosofie jak Orionu, tak od Jahve, předány 
telepaticky nebo byly použity jiné techniky? 

RA: Já jsem Ra. Byly použity dvě jiné techniky: jedna entitou již déle 
nenazývanou Jahve, která stále cítila, že pokud by mohla pozvednout 
entity, které byly nadřazené negativním silám, pak by tyto entity mohly 
šířit Zákon jednoty. Tudíž tato entita, „Yod Heh Shin Vau Heh“, přišla 
mezi vaše lidi ve formě odpovídající inkarnované bytosti a spářila se 
normálním rozmnožovacím způsobem vašich fyzických komplexů, a 
tudíž porodila generaci mnohem větších bytostí, těch bytostí nazývaných 
„Anak“. 

Jiná metoda použitá s větším účinkem později ve scénáři, jak byste to 
nazvali, byla myšlenková forma, jakou často používáme mezi vašimi 
lidmi pro naznačení neznáma nebo vznešeného. Některá z těchto zjevení 
vám mohou být známá. 

24.10 TAZATEL: Mohl byste některá z nich uvést poté, co necháte nástroj 
zakašlat, prosím? 

RA: [Zakašlání.] Já jsem Ra. Toto je informace, kterou můžete vypátrat. 
Nicméně stručně vás nasměrujeme naznačením takzvaného kola 
uprostřed kola a cherubů s bezesným okem. 

24.11 TAZATEL: Velmi dobře. Používala skupina Orionu podobné metody pro 
svoje předávání dojmu před 3 600 roky? 

RA: Já jsem Ra. Skupina nebo impérium mělo toho času zvěda na vaší 
obloze. 

24.12 TAZATEL: Můžete tohoto zvěda popsat? 

RA: Tento zvěd byl vaší ohnivé povahy, což bylo přes den schováno 
povahou mraku. Toto bylo [učiněno] k rozptýlení otázek těch, kteří vidí 
takové plavidlo, a aby to souhlasilo s konceptem těchto entit toho, co 
můžete nazvat Stvořitelem. 

24.13 TAZATEL: A jak byl pak dojem nebo informace přeneseny na entity poté, 
co uviděly tento ohnivý mrak? 

RA: Já jsem Ra. Myšlenkovým přenosem a způsobením ohnivých 
fenoménů a jiných událostí, které se zdály být jako zázračné, skrze 
použití myšlenkových forem. 
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24.14 TAZATEL: Byli zde pak nějací proroci, které máme nyní zaznamenané, 
kteří se zrodili z této éry nebo krátce poté? 

RA: Já jsem Ra. Ti z impéria nebyli úspěšní v udržování své přítomnosti 
moc dlouho po přibližně datu tři nula nula nula [3 000] ve vaší historii a 
byli donuceni se rozhodnout fyzicky opustit oblohu. Takzvaným 
prorokům byly často předány smíšené informace, ale nejhorší, co skupina 
Orionu mohla udělat, bylo přimět tyto proroky hovořit o zkáze, protože 
proroctví v těch dnech bylo povoláním těch, kteří milují své blízké 
bytosti a přejí si pouze být jim a Stvořiteli k službám. 

24.15 TAZATEL: Poté, co necháte nástroj zakašlat… 

RA: [Zakašlání.] 

24.16 TAZATEL: …mohl byste mi říct, zda říkáte, že skupina Orionu byla 
úspěšná ve znečištění, řekněme, některých pozitivně orientovaných 
proroků zprávami o zkáze? 

RA: Já jsem Ra. To je správně. Váš další dotaz bude posledním úplným 
dotazem této relace. 

24.17 TAZATEL: Mohl byste mi říct, proč musela skupina Orionu odejít poté, 
pokud se nemýlím, vychází to na dobu šesti set let, proč museli odejít? 

RA: Já jsem Ra. Ačkoli dojem, který předali těm, kteří je volali, byl té 
povahy, že tyto entity byly elitní skupinou, došlo k tomu, co znáte jako 
„Diaspora“, co způsobilo velkou disperzi těchto lidí, takže se stali 
skromnějším a čestnějším plemenem, méně agresivním a více vědomým 
milující dobroty jednoho Stvořitele. 

Stvoření okolo nich mělo sklon být poněkud agresivní, poněkud 
orientované směrem k zotročení ostatních, ale oni sami, cíl skupiny 
Orionu prostřednictvím jejich genetické nadřazenosti/slabosti, se stali 
těmi, které můžete nazvat méněcennými, a tudíž cítění vděčnosti za své 
sousedy, svou rodinu a svého jednoho Stvořitele začalo léčit pocity 
elitářství, které vedly ke zkreslení moci nad ostatními a které způsobily 
jejich vlastní agresivní sklony. 

Nyní mohou být dány jakékoli krátké dotazy. 

24.18 TAZATEL: Je zde jedna věc, která mě trochu znepokojuje a o které jsem 
právě četl… 
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RA: [Zakašlání.] 

24.19 TAZATEL: ...Není to moc důležité, ale opravdu bych měl zájem vědět, zda 
se Dwight Eisenhower potkal buď s Konfederací nebo skupinou Orionu 
během 50. let 20. století nebo toho času. 

RA: Já jsem Ra. Ten, o kterém mluvíte, se potkal s myšlenkovými 
formami, které jsou nerozeznatelné od třetí úrovně. Byl to test. My, 
Konfederace, jsme si přáli vědět, co by se stalo, kdyby tato extrémně 
pozitivně orientovaná a jednoduchá, sympatická osoba bez významných 
zkresleních směrem k moci [dostala] mírumilovné informace, a [přáli 
jsme si vědět] o možnostech, které z toho mohly vzejít. Naznali jsme, že 
tato entita necítila, že ti pod její péčí by se mohli vypořádat s koncepty 
jiných bytostí a jiných filosofií. Tudíž byla sjednána dohoda, která mu 
dovolovala jít vlastní cestou, nám nápodobně; a pokračovala velmi tichá 
kampaň, jak jsme vás slyšeli toto nazývat, upozorňující vaše lidi na naši 
přítomnost postupně. Události tento plán předběhly. 

[Zakašlání.] Je zde krátký dotaz předtím, než skončíme? 

24.20 TAZATEL: Jediná další otázka, která s tímto souvisí je: existovala 
ztroskotaná vesmírná loď a existují malá těla, uložená nyní v našich 
vojenských instalacích? 

RA: Já jsem Ra. Nechceme ovlivnit vaši budoucnost. Kdybychom vám 
předali tuto informaci, mohli bychom vám dát více, než byste mohli 
adekvátně vstřebat v bodě prostoru/času vašeho současně poněkud 
zmateného nastavení vojenského a zpravodajského myšlení. Proto 
odepíráme tuto informaci. 

24.21 TAZATEL: OK. Omlouvám se, že vás obtěžuji těmito typy otázek… 

RA: [Zakašlání.] 

24.22 TAZATEL: …ale ty mě právě znepokojovaly. V naší další relaci budeme 
pokračovat se Zákonem jednoty a držet jej na nejpřednějším místě v 
rámci knihy a budeme se snažit zajít hlouběji do filosofie, při budování 
referenčního rámce pro [tuto] filosofii. Děkuji vám mnohokrát. 

RA: Já… 

24.23 TAZATEL: Ach, prosím, jsem téměř hotov. Existuje něco, co můžeme 
udělat, aby byl nástroj více v pohodlí? 
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RA: Já jsem Ra. Jste svědomití. Buďte pouze opatrní při přizpůsobení 
horních končetin nástroje, pokud je jeho horní polovina těla vyvýšena. 

Já jsem Ra. Vše je v pořádku. Je naším potěšením s vámi hovořit. 
Odcházíme v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte 
kupředu, a proto s radostí v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.
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RELACE 25 
16. února 1981 

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

25.1 TAZATEL: …dávám první otázku, jaká příčina nebo jaký komplex příčin 
vedl k zánětu průdušek (akutní bronchitidě) nástroje, jak je to nazýváno? 

RA: Já jsem Ra. Toto zkreslení směrem k nemoci bylo způsobeno tím, že 
nástroj svobodnou vůlí přijal chemickou látku, kterou nazýváte LSD. 
Toto bylo pečlivě naplánováno těmi entitami, které si nepřejí, aby tento 
nástroj zůstal životaschopným. Tato látka má v sobě schopnost odstranit 
od svého příjemce velké zásoby životní energie. První nadějí orionské 
entity, která zařídila tuto příležitost, bylo to, že se tento nástroj stane 
méně polarizovaným směrem k tomu, co nazýváte pozitivním. Díky 
vědomým snahám na straně tohoto nástroje, s použitím [této] látky jako 
programátora ke službě ostatním a k vděčnosti, byl tento nástroj tohoto 
zkreslení ušetřen a nedošlo k žádnému výsledku, který by byl pro 
skupinu Orionu uspokojivý. 

Druhá naděje tkvěla v možném zneužití nejsilnějšího prostředku přenosu 
energie mezi vašimi lidmi v oblasti zkreslení komplexů těl. Dříve jsme 
[ještě] nemluvili o různých typech energetických zablokováních a 
přenosů, pozitivních a negativních, které mohou nastat díky účasti v 
činnostech vašeho sexuálního reprodukčního komplexu. Tato entita je 
však velmi silnou entitou s velmi malým zkreslením od univerzální 
energie lásky zeleného paprsku. Tudíž ani tento určitý plán se 
neuskutečnil, jelikož tato entita v tomto kontextu pokračovala 
odevzdáváním se otevřeným způsobem, nebo[li] způsobem zeleného 
paprsku, spíše než snažením se přijímat nebo manipulovat ostatní-já. 

Jediným dalším dostupným zkreslením, jelikož se tato entita pod vlivem 
této chemické látky nerozladila a všeobecně neslevila ze sdílení lásky, bylo 
jednoduše odčerpat z této entity co možná nejvíce energie. Tato entita 
má velké zkreslení směrem k zaneprázdněnosti, což se nějaký čas 
pokoušela překonávat a uvědomila si, že to nebylo vhodným postojem k 
této práci. V této konkrétní oblasti vskutku požití této látky způsobilo, 
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řekněme, zkreslení odklonu od životaschopnosti kvůli zaneprázdněnosti a 
nedostatku touhy odpočívat; tento nástroj zůstával bdělý po mnohem 
delší dobu, než bylo vhodné. Tudíž bylo ztraceno hodně životní energie, 
což způsobilo neobvyklou citlivost nástroje na infekce jako je ta, kterou 
nyní zažívá. 

25.2 TAZATEL: Druhá otázka, kterou nástroj žádal, byla: Jak se mohu nejlépe 
revitalizovat nejenom nyní, ale také v budoucnu? 

RA: Já jsem Ra. Tento nástroj si je vědom základních potřeb své tělesné 
konstituce, kterými jsou meditace, přijmutí omezení, zažívání radosti 
skrze spojení s ostatními a s krásou jako je zpěv, a cvičení s velkým 
kontaktem, kdykoliv je to možné, s životními silami druhé úrovně, 
obzvláště se stromy; tato entita si také potřebuje být vědoma mírného ale 
stabilního příjmu potravy, je doporučeno cvičení v docela brzké části dne 
a v pozdější části dne před odpočinkem. 

25.3 TAZATEL: Třetí otázkou, kterou žádala, aby byla podána, bylo: Jak mi 
Don a Jim mohou pomoci s mou revitalizací? 

RA: Já jsem Ra. Toto není vhodná otázka pro plnou odpověď. Můžeme 
pouze říci to, že tyto entity jsou nejvýše svědomité. Můžeme přidat, že 
kvůli zkreslení tohoto nástroje směrem k nevyváženosti v prostoru/času, 
by bylo dobré, měla-li by entita během cvičení společnost. 

25.4 TAZATEL: Děkuji vám. Nyní budeme pokračovat s materiálem ze 
včerejška. Uvedl jste, že skupina Orionu odešla před zhruba 3 000 roky 
kvůli Diaspoře. Byla pak Konfederace schopná učinit nějaký pokrok 
poté, co skupina Orionu odešla? 

RA: Já jsem Ra. Po mnoho vašich století se jak Konfederace, tak skupina 
Orionu navzájem zaměstnávaly v rovinách nad vaší vlastní, řekněme, v 
rovinách času/prostoru, přičemž se rodily intriky a bylo navlečeno brnění 
ze světla. Bitvy na těchto úrovních pokračovaly a dále pokračují. 

V rovině Země byly dány do pohybu energie, což nezpůsobilo velké 
množství volání. Existovaly izolované výskyty volání, jeden takový se 
odehrál přibližně dva šest nula nula [2 600] vašich roků v minulosti 
toho, co byste nazvali Řeckem té doby, což vyústilo v texty a pochopení 
některých aspektů Zákona jednoty. Obzvláště zmiňujeme toho, známého 
jako Thalés [z Milétu] a toho, známého jako Hérakleitos [z Efesu], kteří 
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byli povoláním filosofové, jak to můžete nazvat, a učili své studenty. 
Také poukazujeme na chápání toho, známého jako Periklés. 

Toho času existovalo omezené množství vizionářských informací, které 
bylo Konfederaci dovoleno telepaticky předat. Avšak z větší části během 
této doby impéria zanikala a rostla podle postojů a energií, které byly 
dány do pohybu dávno předtím, a to nevyústilo v silnou polarizaci, ale 
spíše ve směsici pozitivního a bojovného neboli negativního, což bylo a je 
charakteristické pro tento konečný menší cyklus vašeho bytí. 

25.5 TAZATEL: Hovořil jste o Konfederaci Orionu a bitvě odehrávající se mezi 
Konfederací a Konfederací Orionu. Je možné sdělit jakýkoliv koncept 
toho, jak tato bitva vypadá? 

RA: Já jsem Ra. Představte si, chcete-li, svou mysl. Představte si ji v úplné 
jednotě se všemi ostatními myslemi vaší společnosti. Pak jste 
jednomyslní a to, co je slabým elektrickým nábojem ve vaší fyzické 
úrovni, je nyní enormně silným strojem, přičemž myšlenky mohou být 
promítnuty jako věci. 

V této snaze skupina Orionu nabíjí nebo útočí světlem na části 
Konfederace. Výsledkem, mrtvým bodem, jak byste to nazvali, je to, že 
obě energie jsou tímto poněkud vyčerpané a potřebují se znovu seskupit; 
negativní je vyčerpaná skrze selhání manipulovat, pozitivní je vyčerpaná 
skrze selhání přijmout to, co je dáno. 

25.6 TAZATEL: Můžete rozvést význam toho, co jste řekl o tom „selhání 
přijmout to, co je dáno“? 

RA: Já jsem Ra. Na úrovni času/prostoru, na kterém se toto odehrává ve 
formě toho, co můžete nazvat myšlenkovou válkou, by nejvíce přijímající 
a milující energií bylo tak milovat ty, kteří si přejí manipulovat, že by 
tyto entity byly obklopeny, pohlceny a transformovány pozitivními 
energiemi. 

Toto je však bitvou rovných, Konfederace si je vědoma, že si nemůže, na 
stejném základě, dovolit, aby byla manipulována za účelem zůstat čistě 
pozitivní, protože pak ačkoliv čistí, nemělo by to žádný význam, neboť 
by byli v područí sil temnot, jak byste mohli říci. 

Je to tudíž tak, že ti, kteří se potýkají s touto myšlenkovou válkou, musí 
být spíše defenzivní než přijímající, aby se zachovala jejich užitečnost ve 
službě ostatním. Tudíž nemohou plně přijmout to, co si Konfederace 
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Orionu přeje dát, což je zotročení. A tím pádem je nějaká polarita 
ztracena kvůli tomuto tření a obě strany se pak, chcete-li, musí znovu 
seskupit. 

Nebylo a není to plodné pro žádnou stranu. Jediným důsledkem, který 
byl nápomocným, je vyvažování energií dostupných pro tuto planetu tak, 
že je méně nezbytné vyvážit tyto energie v prostoru/času, což zmenšuje 
rizika planetárního zničení. 

25.7 TAZATEL: Velmi důležitý bod, věřím. Je pak část Konfederace zapojena 
do této myšlenkové bitvy? Jaké procento je zapojeno? 

RA: Já jsem Ra. Toto je nejobtížnější prací Konfederace. Pouze čtyři 
planetární entity jsou v jakékoliv jednotlivé době žádány, aby se na 
tomto konfliktu podílely. 

25.8 TAZATEL: Jaké úrovně jsou tyto planetární entity? 

RA: Já jsem Ra. Tyto entity jsou úrovně lásky, číselně čtyři. 

25.9 TAZATEL: Pak předpokládám, že je to nejefektivnější úroveň pro tuto 
práci. Byla by tato úroveň... entita této úrovně... pro tento typ práce 
efektivnější než entita úrovně pět nebo šest? 

RA: Já jsem Ra. Čtvrtá úroveň je jedinou úrovní kromě té vaší se bez 
moudrosti vyhnout bitvě, [a] která vidí nutnost bitvy. Tudíž je nezbytné, 
aby byl použit společenský paměťový komplex čtvrté úrovně. 

25.10 TAZATEL: Chápu to pak správně, když předpokládám, že v této bitvě jsou 
na obou stranách čtvrté úrovně jak strany Orionu, tak Konfederace, a že 
úrovně pátá a šestá nejsou na straně Orionu v tomto zapojeny? Je to 
správně? 

RA: Já jsem Ra. Toto bude poslední plnou otázkou, jelikož jsou [hladiny] 
energie entity nízké. 

To je částečně správně. Entity páté a šesté pozitivní úrovně by se 
neúčastnily této bitvy. Entity páté negativní úrovně by se neúčastnily této 
bitvy. Tudíž čtvrté úrovně obojí orientace vstupují do tohoto konfliktu. 

Můžeme požádat o několik krátkých otázek předtím, než skončíme? 

25.11 TAZATEL: Dobře, požádám nejprve o odpověď nakonec, zda existuje 
cokoliv, co můžeme udělat, aby byl nástroj opravdu v pohodlí. Pouze se 
zeptám na otázky, které má nástroj... nebo požádám o odpověď na 
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otázky, na které nástroj má zbylou energii, ale opravdu bych rád věděl o 
orientaci negativní páté úrovně, proč se neúčastní této bitvy. 

RA: Já jsem Ra. Pátá úroveň je úrovní světla nebo moudrosti. Takzvaná 
negativní entita se službou sobě samé je v této úrovni na vysokém stupni 
vědomí a moudrosti a zastavila [svou] aktivitu kromě myšlení. Negativní 
[entita] páté úrovně je mimořádně kompaktní a oddělená od čehokoliv 
jiného. 

25.12 TAZATEL: Děkuji vám mnohokrát. Nepřejeme si vyčerpat tento nástroj, 
takže je zde něco, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v pohodlí? 

RA: Já jsem Ra. Jste velmi svědomití. Jak jsme žádali minule, bylo by 
dobré pozorovat úhly vzniklé vzpřímenějším držením těla entity. 
Způsobuje to nějaká nervová zablokování v části komplexu těla nazývané 
lokty. 

Já jsem Ra. Zanechávám vás v lásce a světle jednoho nekonečného 
Stvořitele. Jděte tedy kupředu, s radostí v síle a míru jednoho Stvořitele. 
Adonai.
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RELACE 26 
17. února 1981 

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

26.1 TAZATEL: První otázka je, zdali bude komunikace nástroje jakýmkoli 
způsobem ovlivněna změněním toho, co jsme tu pro nástroj udělali? 
Uspořádali jsme to tu správně? 

RA: Já jsem Ra. To je správně. 

26.2 TAZATEL: A tím myslíte, že všechno je přijatelné pro pokračování 
komunikace? 

RA: Já jsem Ra. Mysleli jsme, že změny ovlivňují tuto komunikaci. 

26.3 TAZATEL: Měli bychom kvůli těmto změnám ukončit tuto komunikaci 
nebo bychom měli pokračovat? 

RA: Já jsem Ra. Můžete konat, jak si přejete. Ale bez těchto pozměnění 
bychom v bodu propojení tohoto prostoru/času tento nástroj nemohli 
použít. 

26.4 TAZATEL: Za předpokladu, že je vše pro pokračování v pořádku, zbývá 
nám posledních 3 000 let tohoto současného cyklu, a říkal jsem si, jestli 
byl Zákon jednoty v těchto posledních 3 000 letech dán k dispozici v 
nějaké kompletní formě buď v psané, nebo mluvené podobě, jako právě 
teď děláme my? 

RA: Já jsem Ra. Na této úrovni neexistuje žádná možnost kompletního 
zdroje informací o Zákonu jednoty. Ale některá z vašich psaných děl 
podaná vám jako takzvaná svatá díla obsahují části tohoto principu. 

26.5 TAZATEL: Obsahuje Bible, tak jak ji známe, části tohoto principu? 

RA: Já jsem Ra. To je správně. 

26.6 TAZATEL: Mohl byste mi říct, zda Starý zákon obsahuje něco ze Zákona 
jednoty? 

RA: Já jsem Ra. To je správně. 
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26.7 TAZATEL: Který obsahuje více Zákona jednoty, Starý zákon, nebo Nový 
zákon? 

RA: Já jsem Ra. Kdybychom vytáhli z každé z těchto kolekcí, o kterých 
mluvíte, části týkající se Zákona jednoty, byl by objem přibližně stejný. 
Ale takzvaný Starý zákon obsahuje větší množství negativně ovlivněného 
materiálu, jak byste to nazvali. 

26.8 TAZATEL: Mohl byste mi říct, jaké procento v obou Starém a Novém 
zákoně je ovlivněno Orionem? 

RA: Preferujeme, aby toto bylo ponecháno na úsudku těch, kteří hledají 
Zákon jednoty. Nemluvíme, abychom soudili. Takováto sdělení by 
mohla být vyložena některými, co si mohou přečíst tento materiál, jako 
odsuzující. My můžeme pouze navrhnout opatrné čtení a vnitřní 
vstřebání těchto obsahů. Porozumění budou zřejmá. 

26.9 TAZATEL: Děkuji. Mohl byste nechat nástroj zakašlat, prosím? 

RA: [Zakašlání.] 

26.10 TAZATEL: Děkuji. Komunikovali jste [vy] v poslední době s některým 
naším obyvatelstvem ve třetí úrovni v inkarnované podobě? 

RA: Já jsem Ra. Prosím přeformulujte, upřesněte „v poslední době” a 
zájmeno „vy”. 

26.11 TAZATEL: Komunikoval Ra s některým naším obyvatelstvem v posledním 
století, řekněme v posledních osmdesáti letech? 

RA: Já jsem Ra. Nekomunikovali. 

26.12 TAZATEL: Byl Zákon jednoty komunikován v posledních osmdesáti 
letech některým jiným zdrojem nějaké bytosti v našem obyvatelstvu? 

RA: Já jsem Ra. Principy Jednoty byly zřídka komunikovány, přestože 
existují ojedinělé situace v předchozích osm nula [80] vašich letech, jak 
měříte čas. 

Proběhlo mnoho komunikací ze čtvrté úrovně díky přiblížení se ke 
sklizni do čtvrté úrovně. Toto jsou principy univerzální lásky a 
porozumění. Ostatní učení jsou rezervována pro ty, jejichž hloubka 
porozumění, jestliže omluvíte nevhodný název, doporučuje a přitahuje 
další takovou komunikaci. 
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26.13 TAZATEL: Zintenzivnila tedy někdy Konfederace svůj program pomoci 
planetě Zemi, někdy později v tomto posledním velkém cyklu? Z 
předchozích údajů to vypadá, že ano, hlavně s Průmyslovou revolucí. 
Můžete mi říct postoje a uvažování za tímto zintenzivněním? Existuje 
nějaký jiný důvod než ten, že pouze chtěli vytvořit více volného času v 
posledních, řekněme, sta letech cyklu? Je toto ten celý důvod? 

RA: Já jsem Ra. Toto není ten celý důvod. Přibližně v posledních dva 
nula nula [200] minulých letech, jak měříte čas, se začalo inkarnovat 
významné množství bytostí, které se díky svému staršímu věku 
inkarnovaly spíše z důvodu učení/vyučování než kvůli menšímu 
učení/vyučování těch méně si vědomých tohoto procesu. Toto byl náš 
signál pro umožnění komunikace. 

Poutníci, kteří mezi vás přišli, se nechali pociťovat přibližně v této době, 
nejprve nabízením představ a myšlenek obsahujících zkreslení svobodné 
vůle. Toto byla podmínka pro další Poutníky, kteří mohli nabídnout 
informace přesnější podstaty. Myšlenka musí předcházet jednání. 

26.14 TAZATEL: Mohl byste nechat nástroj zakašlat, prosím? 

RA: [Zakašlání.] 

26.15 TAZATEL: Říkám si, jestli Abraham Lincoln možná mohl být Poutník?  

RA: Já jsem Ra. Toto je špatně. Tato bytost byla normální, řekněme, 
pozemská bytost, která si vybrala opustit svůj prostředek a dovolit, aby 
jej použila jiná bytost na trvalé bázi. Toto je relativně vzácné v porovnání 
s jevem Poutníků. 

Udělali byste lépe, kdybyste uvážili inkarnace Poutníků jako toho, který 
je znám jako „Thomas” a toho, který je znám jako „Benjamin”. 

26.16 TAZATEL: Předpokládám, že myslíte Thomas Edison a Benjamin 
Franklin? 

RA: Toto je špatně. Zamýšleli jsme zprostředkovat komplex zvukových 
vibrací Thomas Jefferson. Ten druhý je správně. 

26.17 TAZATEL: Děkuji vám. Mohl byste mi říct, odkud byla bytost, která 
použila tělo Lincolna… Abraháma… z které přišla úrovně? 

RA: Já jsem Ra. Tato bytost byla čtvrté vibrace. 

26.18 TAZATEL: Předpokládám pozitivní? 
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RA: To je správně. 

26.19 TAZATEL: Bylo jeho úkladné zavraždění ovlivněno Orionem anebo 
nějakou jinou negativní silou? 

RA: Já jsem Ra. To je správně. 

26.20 TAZATEL: Děkuji vám. V nedávné minulosti posledních třiceti až 
čtyřiceti let se fenomén UFO stal naší populací známým. Jaký byl 
původní důvod pro… vím, že objekty UFO byly pozorovány napříč 
dějinami, ale jaký byl původní důvod pro zvýšení toho, co nazýváme 
aktivitami UFO, řekněme v posledních čtyřiceti letech? 

RA: Já jsem Ra. Informace, kterou konfederační zdroje nabídly vaší entitě 
Albertu [Einsteinovi], byly zneužity a začaly být vytvářeny nástroje 
ničení, čehož příkladem je Projekt Manhattan a jeho výsledek. 

Na informacích nabídnutých skrze Poutníka zvukové vibrace Nikola 
[Tesly] bylo také experimentováno pro potenciál ničení: například váš 
takzvaný Filadelfský experiment. 

A tak jsme cítili silnou potřebu zapojit naše myšlenkové formy v 
jakémkoli směru, abychom my z Konfederace mohli posloužit za účelem 
vyrovnání těchto zkreslení informací určených pro pomoc vaší planetární 
sféře. 

26.21 TAZATEL: Předpokládám, potom, co jste tenkrát udělali, že jste vytvořili 
nádech tajemství s fenoménem UFO, jak ho nazýváme, a potom jste 
telepatií poslali mnoho sdělení, která mohla být buď přijata, nebo 
odmítnuta, samozřejmě podle následování Zákona jednoty, tak, aby 
populace začala vážně myslet na následky toho, co dělali. Je to správně? 

RA: Já jsem Ra. To je částečně správně. Existují další služby, které 
můžeme provádět. Za prvé, integraci duší nebo duchů, chcete-li, v 
případě použití těchto jaderných zařízení v kontinuu vašeho 
prostoru/času. Konfederace už toto udělala. 

26.22 TAZATEL: Plně nerozumím, co tím myslíte. Mohl byste to trochu rozvést?  

RA: Já jsem Ra. Použití inteligentní energie ke transformování hmoty do 
energie je takové podstaty mezi vašimi zbraněmi, že přechod z 
prostoru/času třetí úrovně do času/prostoru třetí úrovně neboli toho, co 
můžete nazvat vašimi nebeskými světy, je v mnoha případech přerušen. 
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Proto se nabízíme jako ti, co pokračují v integraci komplexu duše nebo 
ducha během přechodu z prostoru/času do času/prostoru. 

26.23 TAZATEL: Mohl byste mi prosím dát příklad z, řekněme, Hirošimy nebo 
Nagasaki, jak je toto provedeno? 

RA: Já jsem Ra. Ti, co byli zničeni, ne radiací, ale traumatem uvolněné 
energie, nejen shledali neživotaschopným komplex mysli/těla/ducha, ale 
také neuspořádanost unikátního vibračního komplexu, který jste nazvali 
komplexem ducha a jemuž my rozumíme jako komplexu 
mysli/těla/ducha, a jeho kompletní rozvrácení bez možnosti opětovného 
sloučení. Toto by pro Stvořitele byla ztráta části Stvořitele, a tak nám 
bylo dáno povolení ne zastavit události, ale zajistit přežití těchto, 
řekněme, odtělesněných komplexů těla/mysli/ducha. Toto jsme udělali v 
těch případech, které jste zmínil, bez ztráty ducha nebo části nebo 
hologramu nebo mikrokosmu makrokosmického nekonečného Jednoho. 

26.24 TAZATEL: Mohl byste prosím nechat nástroj zakašlat a potom mi aspoň 
zběžně říct, jak jste toho dosáhli? 

RA: [Zakašlání.] Já jsem Ra. Tohoto bylo dosaženo přes naše porozumění 
dimenzionálním polím energie. To vyšší nebo více husté pole energie 
kontroluje to méně husté. 

26.25 TAZATEL: Ale potom… obecně tedy potom říkáte, že kdybychom… 
dovolíte zemi, populaci této planety, aby zažila nukleární válku a mnoho 
úmrtí z této války, ale dokážete zajistit podmínky tak, aby tato úmrtí 
nebyla více traumatická, řekněme, co se týká vstupu do nebeského světa 
nebo astrálního světa nebo jakkoli jej nazveme, než úmrtí kulkou nebo 
normálními způsoby umírání vlivem stáří. Je toto správně? 

RA: Já jsem Ra. Toto není správně. Bylo by to více traumatické. Ale 
entita by zůstala entitou. 

26.26 TAZATEL: Mohli byste mi říct, jaký je stav entit, které byly řekněme 
zabity v Nagasaki a Hirošimě? Jaký je teď jejich stav? 

RA: Já jsem Ra. Ti s tímto traumatem ještě plně nezačali léčivý proces. Je 
jim pomáháno, jak je to jen možné. 

26.27 TAZATEL: Až bude tento léčivý proces s těmito entitami dokončen, 
způsobí tato zkušenost smrti kvůli nukleární bombě, řekněme, regresi v 
jejich stoupání ke čtvrté úrovni? 



Relace 26 
 

274 

 

RA: Já jsem Ra. Takové děje jako nukleární destrukce ovlivňují celou 
planetu. Na této úrovni ničení neexistují žádné rozdíly a planeta bude 
potřebovat léčení. 

26.28 TAZATEL: Myslel jsem specificky, jestliže entita byla v té době v Hirošimě 
nebo Nagasaki a dosahovala možnosti sklizně na konci našeho cyklu, 
způsobila by smrt nukleární bombou takové trauma, že by nebylo 
možné, aby byla sklizena na konci tohoto cyklu? To byla specificky moje 
otázka. 

RA: Já jsem Ra. Toto není správně. Jakmile je léčení dokončeno, sklizeň 
může bez překážek pokračovat. Ale celá planeta bude kvůli tomuto činu 
procházet léčením, nerozlišuje se mezi obětí a agresorem, je to kvůli 
škodě způsobené celé planetě. 

26.29 TAZATEL: Mohl byste nechat nástroj zakašlat, prosím? A... 

RA: [Zakašlání.] 

26.30 TAZATEL: A můžete potom popsat mechanizmus planetárního léčení? 

RA: Já jsem Ra. Léčení je proces přijetí, odpuštění, a je-li to možné, 
restituce. Když není restituce v času/prostoru dostupná, existuje mnoho 
vašich lidí, kteří se teď snaží o restituci, zatímco jsou v tom fyzickém. 

26.31 TAZATEL: Jak se tito lidé pokoušejí o tuto restituci v [tom] fyzickém? 

RA: Já jsem Ra. Tito se pokoušejí o pocity lásky k planetární sféře a 
utěšení a hojení jizev a nedostatků rovnováhy těchto činů. 

26.32 TAZATEL: Tedy potom, co se fenomén UFO stal pro mnohé z populace 
zřejmým, hlásilo mnoho skupin lidí kontakt; mnoho skupin lidí hlásilo 
telepatickou komunikaci s entitami UFO a mnozí zaznamenali výsledky 
toho, co považovali za telepatickou komunikaci. Byla Konfederace, 
řekněme, orientována ke vštípení dojmu telepatické komunikace 
skupinám, které se začaly zajímat o UFO? 

RA: Já jsem Ra. Toto je správně, ačkoli někteří z našich členů se odloučili 
z časového/prostorového používání projekcí myšlenkových forem do 
vašeho prostoru/času a zvolili si, čas od času, s dovolením Rady, se 
objevit na vaší obloze bez přistání. 
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26.33 TAZATEL: Tedy jsou všechna přistání, která proběhla, kromě toho 
přistání, kdy byl kontaktován Eisenhower… jsou všechna tato přistání 
skupiny Orion nebo podobného typu skupin? 

RA: Já jsem Ra. Toto je správně kromě izolovaných případů těch, 
řekněme, bez příslušnosti. 

26.34 TAZATEL: Je v každém případě pro entitu, která je kontaktována v 
jednom z těchto přistání, nutné, aby volala skupinu Orion, nebo tyto 
entity přijdou do kontaktu se skupinou Orion, přestože ji nevolají? 

RA: Já jsem Ra. Musíte se ponořit do hloubek porozumění negativní 
čtvrté úrovně. Toto je pro vás složité. Jakmile dosáhnou třetí úrovně 
prostorového/časového kontinua skrze vaše takzvaná okna, tak můžou 
tito křižáci pustošit dle své vůle, přičemž jsou výsledky plně funkcí 
polarity těch, řekněme, svědků/subjektů nebo obětí. 

Toto je díky upřímnému přesvědčení negativní čtvrté úrovně, že milovat 
sebe samého je milovat vše. Každé jiné-já, které je tak naučeno nebo 
zotročeno, má tak učitele, který učí lásku k sobě samému. Vystavení 
tomuto učení je tak zamýšleno, aby přišlo k realizaci sklizně do čtvrté 
úrovně negativních nebo sobě-sloužících komplexů mysli/těla/ducha. 

26.35 TAZATEL: Mohl byste nechat nástroj zakašlat, prosím? 

RA: [Zakašlání.] 

26.36 TAZATEL: Potom předpokládám, že všechny skupiny UFO, které 
získávaly telepatický kontakt od Konfederace, byly, řekněme, vysoko-
prioritními cíli pro křižáky z Orionu, a předpokládal bych, že vysoké 
procento z nich mělo tedy své informace, řekněme, znečištěny. Můžete 
mi říct, zda máte nějakou představu, kolik procent těchto skupin bylo 
těžce znečištěno informacemi Orionu a zdali někteří z nich byli schopni 
zůstat čistě kanálem Konfederace? 

RA: Já jsem Ra. Dát vám tuto informaci by bylo zasažením do svobodné 
vůle nebo zmatení některých ze žijících. Můžeme jen žádat každou 
skupinu, aby zvážila relativní účinek filosofie a vaši takzvanou specifickou 
informaci. Není to specifičnost informace, co přitahuje negativní vlivy. 
Je to důležitost, která jí je přikládána. 

To je proč docela často opakujeme, když jsme žádáni o specifickou 
informaci, že to bledne do nedůležitosti, tak jako vadne a umírá tráva, 
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zatímco láska a světlo jednoho nekonečného Stvořitele se odráží do 
nekonečných domén stvoření navěky a navždy, tvoří a tvoří se ve 
věčnosti. 

Proč se tedy znepokojovat trávou, která kvete, vadne a umírá ve svém 
období, jen aby znovu rostla díky nekonečné lásce a světlu Stvořitele? 
Toto je zpráva, kterou přinášíme. Každá entita je jen povrchově to, co 
kvete a umírá. V hlubším smyslu není žádnému bytí konec. 

26.37 TAZATEL: Velmi vám děkuji. Mohl byste nechat nástroj zakašlat, prosím? 

RA: [Zakašlání.] 

26.38 TAZATEL: Jak jste zmínil dříve, je to těsná a úzká cesta. Je na ní mnoho 
vyrušení. 

Plánuji vytvořit úvod, řekněme, k Zákonu jednoty tak, že budu 
postupovat skrz a pokrývat styčné body tohoto 75 000letého cyklu, 
možná pár otázek do obecné budoucnosti. Po tomto úvodu k Zákonu 
jednoty, jak jej nazývám, bych se chtěl dostat přímo k hlavní práci, 
kterou je vytvoření pochopení, jež může být rozšířeno těm, kteří by o ně 
požádali, a jenom těm, kteří by o ně požádali. O pochopení, které by jim 
umožnilo velmi urychlit jejich evoluci. Velmi si cením a cítím jako 
velkou poctu a privilegium to, že můžu dělat tuto práci, a doufám, že 
budeme moci tuto další fázi uskutečnit. 

Mám otázku, kterou položil tento nástroj a kterou bych za ni rád 
tlumočil. Ptá se: Mluvíte o různých typech zablokování a přesunů 
energie, pozitivních a negativních, které můžou probíhat díky účasti v 
našem komplexu sexuálně reprodukčních činů. Uvádí: Prosím vysvětlete 
tato zablokování a přesuny energie s důrazem na to, co by osoba hledající 
bytí v souladu se Zákonem jednoty mohla v této oblasti pozitivně dělat. 
Je pro vás možné odpovědět na tuto otázku? 

RA: Já jsem Ra. Je to částečně možné, dáno základem, který jsme položili. 
Toto je správně pokročilejší otázka. Díky její specificitě můžeme dát 
obecnou odpověď. 

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

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

Ve třetím* paprsku existují dvě možnosti. Prvně, pokud oba vibrují ve 
třetím* paprsku, proběhne vzájemně posilující přesun energie, ten 
negativní nebo ženský, jak jej nazýváte, čerpající energii z kořenů bytí 
vzhůru skrz centra energií, tedy je fyzicky posílen; ta pozitivní nebo 
mužská polarita, jak je to viděno ve vaší iluzi, nachází tento přesun 
energie jako inspiraci, která uspokojuje a živí duchovní porci komplexu 
těla/mysli/ducha, tedy jsou oba polarizováni a uvolňují přebytek toho, 
čeho mají oba v hojnosti z podstaty inteligentní energie, tedy 
negativní/intuitivní, pozitivní/fyzické energie, jak je můžete nazývat; 
tento přesun energie je zablokován jen tehdy, pokud jedna nebo obě 
entity mají strach z vlastnictví, z bytí vlastněn, z touhy po vlastnictví 
nebo z touhy po bytí vlastněn. 

* Toto by mělo být čtvrtá nebo zelená. Don a Ra tuto chybu opravili v 
relaci 32. 

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

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

Přesun indigové energie je mezi vašimi lidmi extrémně vzácný. Je to 
posvátná část komplexu těla, při které může být skrz fialový paprsek 
dosaženo kontaktu s inteligentním nekonečnem. V těchto dvou 
posledních úrovních nemůže dojít k žádným zablokováním kvůli tomu, 
že pokud obě entity nejsou pro tuto energii připraveny, není viditelná a 
žádný přesun nebo zablokování se nemohou uskutečnit. Je to jako by byl 
odstraněn rozdělovač z výkonného motoru. 
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Tento nástroj byl schopný, jako příklad této práce, poplést skupinu 
Orionu během [mezera v záznamu] zážitků, jak nazýváte tuto látku, díky 
tomu, že efektivně a kompletně otevřela druhé-já třetímu paprsku… 
opravujeme tento nástroj, dochází jí životní energie… energii zeleného 
paprsku a částečně otevřela druhé-já interakci modrého paprsku. 
Můžeme se zeptat, jestli máte nějaké dotazy, než skončíme? 

26.39 TAZATEL: Pokud byste nechali nástroj zakašlat, prosím, zeptal bych se na 
jednu… dvě rychlé věci. 

RA: [Zakašlání.] 

26.40 TAZATEL: Tento nástroj se ptá, jak dlouho [potrvají] oslabující účinky, 
které teď pociťuje z požití [LSD, a] existuje něco, co bychom mohli 
udělat, aby tento nástroj byl ve větším pohodlí? 

RA: Já jsem Ra. Za prvé, období slabosti komplexu těla je přibližně tři 
vaše lunární cykly, první požití způsobuje přibližně jeden váš lunární 
cyklus; druhé má kumulativní nebo zdvojnásobující účinek. 

Za druhé, tento nástroj je na tom dobře. Jste nanejvýš svědomití. 

Já jsem Ra. Zanechávám vás, mí přátelé, v lásce a světle jednoho 
nekonečného Stvořitele. Jděte tedy kupředu, veselí a spokojení a radující 
se v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai.
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SLOVNÍČEK 
Slovníček, který neustále rozšiřujeme i o materiál z dalších knih, 
naleznete na www.zakonjednoty.cz/slovnicek.  

 

Česky Anglicky Popis 

chaneling channeling 
Příjem nebo přenos telepatické 
komunikace. 

čas/prostor time/space 

Naše neviditelná, metafyzická realita, ve 
které se pohybujeme během snů, nebo 
když meditujeme, nebo prožíváme 
nějaký pozměněný stav vědomí 

devachanický, 
rajský, božský 

devachanic 

Podle Ra, je to úroveň nad astrální. 
Vypadá, že koresponduje s modrým 
paprskem. 

hlavní cyklus master cycle Trvá přibližně 75 000 let. 

hledající, hledač seeker 

Bytost/entita co hledá - ve smyslu hledat 
pravdu, význam nejenom života (své 
inkarnace, života obecně), ale i celého 
bytí. Jedná se hlavně o vědomé hledání. 

Jednota One Podle kontextu i Jeden. 

kanál, program channel 

Obvykle entita, která provádí samotný 
chaneling, nebo program, skrze který se 
komunikuje. 

komplex 
těla/mysli/ducha 

body/mind/spirit  

complex 

Ra vidí lidi jako komplexy energie, která 
se vyjadřuje ve třech odlišných formách. 
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Česky Anglicky Popis 

kongruentní congruent 

Souběžné a souladné, nebo jednodušeji 
shodné ve velikosti a tvaru. Tento 
termín má více "matematický" charakter 
a jemnější význam, než pouze 
znamenající "shodný". 

konstrukt construct 

Výtvor v realitě – může to být bytost 
nebo třeba prostor vytvořený 
myšlenkovou formou která je mimo 
tuto realitu (neexistující v této 
"hmotné" realitě). 

kočár chariot 
Poněkud knižní obrat pro plavidla 
Křižáků. 

Křižáci Crusaders 

Opět trochu archaický obrat, kterým Ra 
označuje hlavně entity z Orionu, patrně 
hlavně kvůli „dobývacím“ aspektům 
jejich činnosti. 

Logos Logos 

Toto slovo záměrně nepřekládáme, 
protože má filosofický přesah. Pokud na 
nějakém překladu trváte, mohlo by se 
překládat možná jako "tvořivý rozum", 
ale vzhledem k širokému významu 
tohoto slova je to škoda. 

manifestace, 
zhmotnění 

manifestation 
Projev nějakého děje nebo stavu ve 
fyzické rovině (v prostoru/času). 

nástroj instrument 

Nástroj, skrze který Ra promlouvá – 
v případě knih Zákona jednoty je 
nástrojem Carla.  

nosič shuttle Ve smyslu transportu 
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Česky Anglicky Popis 

informace/energie/síly. 

plavidlo craft 
Ve smyslu neidentifikovaných létajících 
objektů (UFO). 

Poutník Wanderer 

Entita inkarnovaná do lidské bytosti z 
vyšších úrovní. V době chanelingu 
Zákona jednoty bylo na Zemi přes 60 
milionů Poutníků. 

princip jednoty law of one 

Bez velkých písmen spíše „principy 
jednoty", protože „zákon" je příliš 
restriktivní a dle našeho „zkreslení" 
slovo principy vystihuje větší 
filosofickou souvislost. Také se zde 
nabízí konotace ve smyslu jakýchsi 
„přírodních zákonů", nebo zákonů, 
které není potřeba dodržovat v rámci 
nějakého právního sborníku, nicméně 
Ra indikuje, že zákony jako gravitace, 
pohyb rostlin, chování 
elektromagnetického spektra, 
neboli „fyzika" právě jsou zkreslení 
jediného zákona, Zákona jednoty. Další 
možná vazba na „právo" je zde zcela 
nejmenší. 

propojení (bod) nexus Např. v tomto bodě. 

prostor/čas space/time 

Naše současná, viditelná, fyzická realita. 
Také známá jako iluze, ve které žijeme a 
máme naše inkarnační bytí. Oblast, ve 
které se odehrává naše učení se a 
vyrovnávání. 



Slovníček 
 

282 

 

Česky Anglicky Popis 

sklizeň harvest 

Spíše metafora, může navazovat i na 
metaforu, kdy je Země půdou, a my 
jako bytosti na třetí úrovni jsme 
rostlinami. Podle Carly se jedná o 
příhodný čas – promoci, nebo postup z 
jedné úrovně do druhé. Např. planeta 
Země je nyní v této sezóně sklizně. 

služba ostatním service to others 

Cesta vyzařování a celosrdečného 
dávání. Pozitivní polarita, kdy se 
hledající snaží vidět a sloužit Stvořiteli 
ve všem. 

služba sobě 
samému 

service to self 

Cesta přitažlivosti a ovládání. Negativní 
polarita, kdy se hledající snaží přimět 
ostatní k službě Stvořiteli v sobě samém. 

společenský social, societal  

trans trance 

Hluboký stav vědomí, při kterém entita 
ztrácí svojí vlastní identitu i povědomí o 
čase, nebo o prostředí, ve kterém se 
nachází. 

učení/vyučování learn/teaching  

úroveň, rovina plane 
Ve smyslu úrovně/roviny planety, 
stupně existence. 

úzké pásmo narrow band V kontextu chanelovaných vibrací. 

úroveň, hustota density 

Synonymní pro „dimenze", nicméně 
density má specifický význam pro Ra. 
Oba dva termíny dávají smysl, i když 
osobně se více klaníme k „úrovni", 
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protože je obecnější. Vazba na 
„fyzikální" hustotu je však také užitečná, 
protože Ra popisuje každou úroveň více 
nahuštěnou světlem, než předchozí. 
Takže čtvrtá úroveň je více nahuštěná 
světlem než třetí atp. Je 7 úrovní v 
každém oktávu stvoření, kdy osmá 
úroveň současného stvoření se rovná 
první úrovni dalšího cyklu evoluce 
Stvořitele. Ra hovoří o nekonečnosti 
oktáv stvoření. 

veliké dílo great work 
Práce ve spojení s inteligentním 
nekonečnem. 

Velký cyklus Major cycle Trvá 25 000 let. 

vortex, vír vortex Proudící nebo vířívá (energie). 

vyučování/učení teach/learning  

vyvažování balancing 
Často v kontextu vyvážení různých 
druhů energií. 

zaměření, 
ohnisko 

focus 
V kontextu „První zkreslení, svobodná 
vůle, nachází své zaměření.“ 

Zasedací rada Session Council  

zkreslení distortion/s 

Tento pojem je pro Ra velmi oblíbeným 
obratem, neboť prakticky vše je 
zkreslením pocházející z našeho Logosu 
nebo ze Stvořitele. Primárními 
zkresleními jsou např. svobodná vůle 
nebo světlo. Zkreslení tedy není 
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hanlivým termínem. 

Zákon jednoty, 
Zákon jednoho 

Law of One 

Alternativně Princip jednoty, nebo 
jednosti. Ačkoliv se zde nabízí jiné 
alternativní termíny, upřednostňujeme 
kvůli nalezitelnosti a současné 
ustálenosti termín Zákon jednoty. 

Zákon 
odpovědnosti 

 

Law of 

Responsibility 
 

Zákon zmatení Law of Confusion  

 

 


