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B EVEZETŐ
Don Elkins: Ez a könyv szó szerinti szöveges átirata annak a huszonhat kísérleti ülésről készült hangfelvételnek, melyek célja egy
földönkívüli lénnyel való kapcsolatteremtés volt. Ezt a kísérletsorozatot 1962-ben kezdtük el, és 19 év óta finomítjuk. Kísérleti eredményeink 1981-től kezdődően minőségüket és pontosságukat illetően
markáns fordulatot vettek. Ez a könyv pusztán egy beszámoló munkánknak ez utóbbi szakaszából.
Kísérleti tevékenységünk indulása óta, sőt még az előtt is, hogy a kutatócsoportot hivatalosan megalapítottuk volna, érezhető a zavar kutatásaink mibenlétét illetően. Szeretném kihangsúlyozni, hogy én a saját
nézőpontomat tisztán tudományos jellegűnek tekintem. Számos olvasó előzetesen elfoglalt filozófiai álláspontokat használ fel ennek az
anyagnak a kiértékelése során, mely álláspontok között az objektív
tudományostól kezdve a szubjektív teológiaiig számos árnyalat előfordult már. A mi kutatócsoportunknak semmi egyéb célja nincs azon
kívül, hogy kísérleti adatokat közzétegyen. Az adatok jelentését illetően minden egyes olvasó kétséget kizáró módon egyedi következtetésekre fog jutni.
Az utóbbi években sok ellentmondás keletkezett olyan jelenségek körül, melyek a tudományos kutatás elfogadott módszerei számára látszólag értelmezhetetlenek. Ilyen jelenségek például az ufók (UFO =
Unidentified Flying Object, azonosítatlan repülő tárgy), a kanálhajlítás, a pszí-sebészet, és sok más, csodának ható történés.
Ezen állítólagos jelenségek bármelyikének az igazolása vagy cáfolása az
alkalmi megfigyelőnek semmiképpen nem feladata. Ennek ellenére az
események kapcsán keletkező legtöbb nyilvános vélemény szemlátomást igen gyors és felületes kutatás eredményeként születik. Majdnem
harminc éves kutatás és kísérletezés után az úgynevezett paranormális
jelenségek területén, rendkívüli óvatosságot kell tanácsolnom a következtetésekre jutás tekintetében. Ha egy csalás elkövetéséből lehetséges
pénzt csinálni, hírhedtséget szerezni vagy akár csak heccelődni, akkor
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valaki rendszerint élni is szokott ezzel. Következésképp a paranormális
területek elsődleges célpontok a szélhámosok számára, és az alapos
kutatónak általában bőséges mennyiségű „szemét” adatot kell megfigyelnie, mire egy lehetséges igazság-gyöngyszemre bukkan. Ez különösen érvényes a fülöp-szigeteki pszí-sebészetre és általában a szellemkommunikációk széles területére.
Számomra úgy tűnik, hogy a jelenleg elfogadott tudományos paradigma korántsem kielégítő. Nekem az a véleményem, hogy a jelenlegi
természettudományunk csak egy igen speciális esete egy eddig még
feltáratlan, sokkal általánosabb esetnek. Őszintén remélem, hogy a mi
kutatásaink is ezen felfedezések irányába vezetnek. Az állítólagos
földönkívüli közlések több millió szavának feldolgozása után úgyszintén azt gondolom, hogy ez a könyv, és a Ré anyag rákövetkező kötetei
tartalmazzák a leghasznosabb információkat azok közül, amelyeket
felfedeztem. Egy eredményeként annak, hogy mélyére hatoltam az
ufológia és parapszichológia mindeme meglehetősen zavarba ejtő kérdéskörének, természetesen magam is kialakítottam jelenlegi véleményemet arról, hogy milyen is igazából a dolgok valódi természete. Ez a
vélemény természetesen bármikor megváltozhat, amint új információknak kerülök birtokába. Ennek a könyvnek nem szándéka tanulmányt adni az én véleményemről, így nem kísérlem meg érvényességét védeni. A következőkben legjobb sejtésem szerint írom le, hogy mi
az, amit tenni vélünk. Csak az idő lesz megmondhatója, mennyire
volt pontos ez a feltételezés.
Kutatócsoportunk a Ré nevű földönkívüli fajjal való érintkezései során olyasmit használ, amit én „behangolt transz telepátiának” szoktam
nevezni. Az angol nyelvet használjuk, mert Ré ezt ismeri. Ami azt
illeti, többet ismer belőle, mint én.
Ré körülbelül 11 ezer évvel ezelőtt érkezett a Földre egyfajta
földönkívüli küldetés keretében, melynek célkitűzése a földi ember
szellemi evolúciójában való megtámogatása volt. Mivel e próbálkozása
kudarcba fulladt, Ré visszavonult a Föld felszínéről, ám a bolygón
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folyó tevékenységek beható tanulmányozását tovább folytatta. Ennek
okán magasan képzett történelmünkben, nyelveinkben, stb.
Amit Rével kapcsolatosan alighanem a legnehezebb megérteni, az az ő
sajátos természete. Ré egy hatodik denzitású társas memória komplexum. Mivel a Föld jelenleg a harmadik denzitású fejlődési állomásának közel a végénél jár, így ez azt jelenti, hogy Ré három evolúciós
ciklussal jár előttünk. Más szóval Ré jelenlegi fejlődési foka évmilliókkal előzi meg a földi emberét. Talán nem meglepő, hogy 11 ezer évvel
ezelőtt Rének nehézségei adódtak a földi emberrel való kapcsolatteremtése során. Ugyanez a probléma még a mai „felvilágosult” időnkben is fennáll.
Amikor e sorokat írom, már több, mint 100 ülésnyi Rével folytatott
kísérleti kommunikáción vagyunk túl. Ez a körülbelül 300 ezer szónyi
információ egy talán kielégítőbb tudományos paradigmát vetett fel
számomra. Ezt a paradigmát csak az idő és a jövő érvényesítheti és
bővítheti majd ki.
Az ufológia nagy témakör. Egy ésszerű mennyiségű háttér-információ
könyv méretűre dagasztaná ezt a bevezetőt. Ezért fejezetünk további
részében nem kíséreljük meg minden részletét lefedni a kutatások
különféle és egyre gyarapodó területének, hanem inkább betekintőt
adunk kutatásaink idevágó részleteiről, illetve a Ré kontaktusról, a
kezdetektől a mai napig. Felkérem régi kutatótársamat, Carla L.
Rueckertet, hogy mesélje el a történetünket.
Carla L. Rueckert: 1962-ben találkoztam először Don Elkins-szel.
Számomra ő egy lenyűgöző karakter, egy egyetemi professzor és egy
szellemtani kutató szokatlan kombinációja. Több, mint 200 regressziós hipnózist végzett már el, amelyek a születés előttre mentek vissza,
annak lehetőségét kutatva, hogy talán a reinkarnáció nemcsak egy
lehetséges dolog, hanem valós folyamat.
1962-ben magam is csatlakoztam egy kísérlethez, amelyet Don hozott
létre, hogy a valóságban is kipróbáljon egy feltevést, amelyet Harold
Price-szal, a Ford Motor Company mérnökével közösen fejlesztettek
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ki. Price olyan információkkal ismertette meg Dont, amiket ő igen
érdekesnek talált. Ezek állítólagos forrása földönkívüli volt. Témájuk
nagyrészt metafizikai, és látható összhangban voltak azokkal az ismeretekkel, amiket Don addig az időpontig megszerzett. Az anyagon
belül útmutatás hangzott el arra vonatkozóan, hogyan idézhető elő
olyan körülmény, melynek során további anyag hozható létre ugyanezen forrásból annak szüksége nélkül, hogy tényleges fizikai kapcsolatba lépnének a földönkívüliekkel.
Don feltevése az volt, hogy ez a jelenség talán bármikor megismételhető, meghívta hát egy tucatnyi mérnök hallgatóját, hogy csatlakozzanak egy kísérlethez, melynek célja az volt, hogy bárminemű telepatikus kapcsolatot teremtsenek egy ahhoz hasonló forrással, mint amilyen a detroiti csoporté volt. Én lettem a tizenharmadik csoporttag,
egy barátomon keresztül keltvén fel érdeklődésemet a projekt. A kapcsolati kísérletek e korai fázisában, mialatt Don fáradhatatlanul próbálta a helyzetet irányítása alatt tartani, hónapokig csak egyes figyelemre méltónak látszó, ámbár rejtélyes eredmények születtek. Amint
az instrukciók szerint „meditálva” ültünk, a csoporton belül mindenki, kivéve engem, furcsa hangokat kezdett kiadni a szájával. Részemről
a legfőbb nehézség ez alatt az első hat hónap alatt abban mutatkozott
meg, hogy komoly arcot vágjak és el ne nevessem magam, ahogy az
összejövetelek fokozatosan torok-kattogások, szürcsölések és nyelvcsattanások harsány szimfóniájává váltak.
A kísérletek eredménye azonban gyökeres fordulatot vett, amikor egy
kontakta Detroitból meglátogatta a csoportot. A kapcsolattartó együtt
leült a csoporttal, és majdhogynem azonnal kapcsolatba léptek vele
egy látható módon gondolatátviteli benyomás által, mondván: „Miért
nem mondjátok ki a gondolatot, ami ott van a nyelveteken? Próbálunk kommunikációs eszközül használni titeket, de mindannyian
blokkolva vagytok attól való félelmetekben, hogy nem a megfelelő
szavakat fogjátok kimondani.” Ezen instrumentumon, Walter
Rogers-szen keresztül, a Michigan állambeli Detroitból, a csoport
útbaigazítást kapott, hogy tartózkodjék az analizálástól, mondja ki a
9
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gondolatokat, és az elmondottakat majd csak az után értékelje ki,
hogy az átadás befejeződött.
Ez után az este után egy hónapba sem telt, és a csoport fele elkezdett
információkat produkálni. Mire egy év eltelt, a csoportban mindenki,
kivéve engem, képes lett adások fogadására. A beszéd eleinte lassú volt
és nehézkes, mivel minden egyes személy minden egyes szóról precíz
benyomást kívánt szerezni, és sok esetben teljes irányítást várt, félve
attól, hogy hibát ejt a vételben. Mindenesetre a diákok eredeti csoportja számára, akik ebbe a furcsa kísérletbe kezdtek, ez egy izgalmas
időszak volt.
1970 januárjában feladtam iskolai könyvtárosi munkahelyemet a tizenhárom osztályos magániskolában itt Louisville-ben, és teljes idős
munkában Donnak dolgoztam. Ebben az időben ő már meg volt győződve arról, hogy a létezés nagy misztériuma legjobban a földönkívüli
intelligenciákkal való kapcsolatteremtés technikái révén kutatható, és
elhatározta, hogy felfokozza ez irányban futó törekvéseit.
Ebben az időszakban Don az ufókutatás sok perifériás területén dolgozott, mindvégig „a kirakós játék darabkáit” próbálván összerakni.
Az egyik nagy kirakós darabka számunkra az a kérdés volt, hogy az
ufók hogyan képesek materializálódni és dematerializálódni. A jelenség látszólag egy általunk még fel nem fogott fizika létezését, és egy
ilyen fizika használatának képességét követelte magáénak. Don számos szeánszra vonult el egymaga, még mielőtt kutatásaiban én is csatlakoztam volna hozzá, és nagyon szisztematikusan húzta ki a neveket a
listájáról. Egy materializációval járó jelenséget keresett, nem olyat,
amivel bárki másnak bizonyíthatott volna, hanem olyat, amit ő maga
elhihet. Az volt az érzése, hogy az egyes szeánszok során keletkező
anyagi természetű manifesztációk talán az ufók materializációjával
egyező, vagy ahhoz hasonló természetűek lehetnek. Érvelését így azzal
folytatta, hogy ha egy szeánsz során személyesen tekinthetne meg materializálódási és dematerializálódási folyamatot, az pontosabb elméletek felállítását tenné lehetővé számára az ufókkal kapcsolatban.
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1971-ben, miután Donnal együtt már számtalan materializációs médium keresésen voltunk túl, ellátogattunk egy szeánszra, melyet a
toledoi James Tingley tiszteletes, a Spiritiszta Egyház egyik lelkésze
tartott.
Négyszer is elmentünk Tingley tiszteletes bemutatóira. Az első alkalom előtt Don kívül-belül futólag ellenőrizte Tingley tiszteletes szerény találkozóhelyét. Ez cementblokkokból épült, akárcsak egy garázs.
Sem az épületen kívül, sem azon belül nem volt semmiféle eszköz. Én
még csak nem is tudtam arról, hogy Don ezt teszi. Csak ültem, és
vártam, hogy elkezdődjék a bemutató.
Ez az utóbbi mondat fontos akkor, amikor valaki bármifajta pszichikai kutatásról beszél. Don mindig mondta, hogy neki, mint kutatótárs számára, a nagyfokú hiszékenységem igazi nagy előny. Engem
szinte bárki megtréfálhat, mert nem kapcsolok valami gyorsan. A dolgokat általában szó szerint veszem fel és fogadom el, s csak később
elemzem ki, mi is történhetett. Ez a megvezethetőség kulcsfontosságú
tényező akkor, amikor az ember jó eredményeket kíván kapni
paranormális kutatások kapcsán. A bizonyíték utáni vágy szükségszerűen értékelhetetlen eredményekhez és semmis kísérlethez vezet. A
nyitott elme és a hiszékenységre való hajlam egy szubjektív és személyes bizonyosság felé vezeti birtoklóját, ami nem egyenértékű a bizonyítékkal, mivel ez nem módszeresen megismételhető másokon. A
szubjektív tudás azonban központi része annak a spirituális evolúciónak, melyről Ré oly kényszerítő erejűen szól ebben a kötetben, s amelyet mi is már évek óta kutatunk.
A szeánsz ugyanúgy kezdődött, mint az összes többi, amin jelen voltam, a Miatyánk elmondásával, és olyan himnuszok eléneklésével,
mint a „Rock of Ages”, és az „I Walked in the Garden”. Körülbelül
26 ember lehetett ebben a csupasz teremben, egyenes székeken ülve,
melyek egy ovális kört alkottak. Tingley tiszteletes félrevonult egy
egyszerű függöny mögé, s maga is egy összecsukható széken ült. Az
első szeánsz történései közül számomra talán a legérdekesebb egy meglehetősen tömör szellem megjelenése volt, akit „Nővérnek” hívtak.
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Szólni kívánt hozzám, és megköszönni nekem, hogy segítek Donnak.
Miután sosem volt olyan közeli ismerősöm, aki apáca lett volna, így
elég furcsán éreztem magam. Csak sokkal később, mikor egyszer Don
repülővel vitt minket haza, és emlékeztetett erre, akkor esett le, hogy
Don anyját, aki még azelőtt meghalt, hogy megismerhettem volna,
úgy nevezték a családban, hogy „Nővér”.
Mind ezen, mind a rákövetkező szeánszon, amikor Dont és engem
hívtak fel, egészen tisztán láttuk az anyagizálódó lelkek szellemszerű
alakját. Még a meggyengült éjjeli látásommal is ki tudtam venni jellegzetességeket, de Don az entitások hajszálait is látta.
A második szeánsz során egy különösen inspiráló „Mester” jelent meg
hirtelen, és a teremben igen hűvös lett. Lelkesítő üzenetet adott át
számunkra, majd pedig elmondta, hogy megérint minket, amiből
tudni fogjuk, hogy ő valóságos. Így is tett, elég erővel ahhoz, hogy
felhorzsolja a karom. Azután azt mondta, hogy keresztül fog sétálni
rajtunk, amitől érezni fogjuk, hogy ő nem ebben a denzitásban tartózkodik. Ezt is megtette, és kétségtelenül érdekes érzés ezt megélni.
Felemelve karjait és megáldva minden jelenlévőt, visszasétált rajtunk
keresztül, majd összefolyt egy kis tócsává a padlón, és eltűnt.
1974-ben Don úgy döntött, itt az ideje komolyabb tanítvánnyá válnom a channeling művészetében. Azzal érvelt, hogy 12 év elegendő
volt az ülésből és inspiráló üzenetek hallgatásából, s most itt az idő,
hogy némi felelősséggel adózzak a „kozmikus szermonettekért”, ahogy
ezeket Brad Steiger nevezte, amiket én annyira élveztem. Napi
rendszerességű összejövetelekbe kezdtünk, melyek intenzív munkálatokkal célozták mentális behangolásomat. Sokan azok közül, akik a
vasárnapi meditációinkra jártak és hallottak a napi találkozásokról,
szintén eljöttek, és három hónap múlva már kb. egy tucatnyi új telepatikus fogadót képeztünk ki.
Ezen intenzív meditációk során vezettük be régi keletű szokásunkat,
hogy a magnófelvevőt bekapcsolva hagyjuk, mikor egy üléshez hozzákezdünk. Némely részeiből ennek a nagy mennyiségű anyagnak, me12
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lyet saját csoportunk gyűjtött össze, egy ki nem adott kéziratot állítottam össze Az Istenek hangja címmel, mely rendszeresítve közli a
földönkívüliek nézőpontját, ahogyan azt a csoporttalálkozóinkon
magnóra vettük. 1976-ban, amikor Don és én Az UFO titkai c.
könyvünket elkezdtük írni (magánkiadás, postán rendelhető meg), ez
a kiadatlan kézirat nagy segítségünkre volt.
Ebben az időszakban egy másik, szinkronisztikus dolog is történt.
Don és én, akik immár mint L/L Research 1970-től hivatalos partnerségbe léptünk, 1968-ban egy ki nem adott könyvet írtunk Esmeralda
Sweetwater keresztre feszítése címmel.
1974-ben Andrija Puharich a Doubleday kiadónál megjelentetett egy
könyvet URI címmel. Ez a könyv Dr. Puharich Uri Gellerrel tett
kutatásainak és az ő földönkívüli intelligenciákkal való váratlan kapcsolatteremtésük elbeszélése. A kontaktus története eléggé regényes,
mivel először egy hamutartóhoz hasonló tárgy kezdett el levitálni,
jelezvén Dr. Puharich-nak, hogy tegyen kazettát a magnófelvevőjébe.
Ezután egy láthatatlan erő lenyomta a record gombot a magnón, mire
a gép elkezdett felvenni. Amikor visszajátszották a szalagot, egy
földönkívüli forrás üzenete volt hallható. Dont lenyűgözte az eme
üzenet és a saját kutatásaink közti nagy számú hasonlóság.
A könyv önmagában véve is érdekes, de számunkra különösen az volt,
a hihetetlen számú egyértelmű és jól elkülöníthető egyezőség folytán
Dr. Puharich valóságos személyekről írt beszámolója és a mi könyvünk úgynevezett kitalált szereplői közt. Miután telefonon beszéltünk
vele, New Yorkba utaztunk Andrijához, megosztani vele hosszú ideje
tartó kutatásainkat, és tapasztalatot cserélni. Amikor zseniális vendéglátónk kijött a verandájára üdvözölni minket, csak álltam és bámultam a házat nézve. Még maga a ház is, amelyben Andrija e New York
Citytől északra fekvő falucskában lakott, kiköpött mása volt a könyvünkben kitalált hasonmása házának. Az egyezés olyan nagy volt,
hogy nem állhattam meg, meg ne kérdezzem: „Andrja, hová lettek a
babarózsáid? Amikor a házadról írtam, úgy láttam, hogy a
13
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kocsifeljáródat rózsabokrok veszik körül.” Puharich felnevetett: „Ja,
azok! Kivágattam őket úgy három éve.”
1976-ban elhatároztuk, hogy megpróbálunk bevezetőt írni azon
paranormális jelenségek teljes terjedelméhez, melyek az úgynevezett
ufó eltérítési esetek velejárói. Ez a jelenségcsoport nem egy könnyű
téma, mivel széleskörű felfogást és számos különböző terület vizsgálatát követeli meg. Miután a Ré anyag közvetlenül nőtt ki folyamatos
kutatásainkból az „állítólagos” földönkívüli entitásokkal, így időszerűnek tűnik az ebben a könyvben előkerülő néhány fogalom áttekintése, hogy az olvasó kellő felkészítést kapjon arra a gondolkodásmódra, mely feltétlenül segítségére lesz e mű megértésében.
Az első, amit el kell mondani az ufó jelenségekkel kapcsolatosan, hogy
ezek rendkívüli módon furcsák. A komoly kutató, aki egyre többet és
többet olvas, és egyre több és több helyszíni kutatómunkát végez,
egyre kevésbé és kevésbé érzi képesnek magát arra, hogy az ufó jelenségekről a megszokott józan és értelmes módon beszéljen. Országos
közvélemény-kutatások szerint az Egyesült Államok lakosságának
több mint fele hisz a földönkívüliek létezésében, mozifilmek és tévésorozatok tükrözik a téma iránti széleskörű érdeklődést. Mégis van néhány kutató, aki úgy tesz, mintha képtelen lenne a jelenségek teljes
megértésére. Dr. J. Allen Hynek a kutatás e sajátosságát a „magas furcsasági” faktornak keresztelte el, és a magas furcsaság mértékét az eset
valószínű hitelességéhez kapcsolta.
Néhány ufókat észlelő személy olyan tapasztalattal rendelkezik, hogy
képtelen elszámolni bizonyos, a találkozást követően eltelt idővel. A
szemtanú meglátja az ufót, majd pedig folytatja a megszokott napi
teendőit. Egyszer csak észreveszi, hogy valamennyi idő elveszett, amire
nem adható magyarázat. Igen gyakran ugyanezek az emberek egyféle
szemirritációról vagy kötőhártya-gyulladásról, néha bőrproblémákról
számolnak be. Szélsőséges esetekben az elveszett idővel rendelkező
ufó-szemtanú személyiségbeli változást fejleszt ki, és szükségesnek látja
pszichológus vagy pszichiáter segítségét kérni. Dr. R. Leo Sprinkle, a
Wyomingi Egyetem pszichológia professzora évenkénti találkozókat
14
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szervez olyan emberek számára, akiknek ilyen és egyéb fajta „közeli
találkozásaik (Close Encounters)” voltak.
Pszichiátriai terápia részeként zajlott az ismertebb ufó találkozási esetek közül való Betty és Barney Hill féle eset kutatása is. Hillék láttak
egy ufót és elvesztettek némi időt, ám sikerült lekicsinyíteniük ezen
események jelentőségét a fejükben annyira, hogy folytathassák megszokott életüket. Néhány hónap elteltével azonban mindketten rémálmokat és idegrohamokat éltek meg.
Történetesen a pszichiáter, akihez segítségért fordultak, terápiás munkáihoz gyakran használt regresszív hipnózist. Külön-külön vizsgálta a
házaspár tagjait, és amikor megkérte őket, hogy emlékezzenek vissza
szorongásaik forrására, meglepődve találta, hogy mindketten ugyanazt
a történetet beszélték el, miszerint autózás közben egy ufó fedélzetére
vitték, orvosi vizsgálatnak vetették alá, majd visszatérítették a kocsijukba.
Don és én az évek során elég sok érdekes esetre derítettünk fényt, de
talán egynek a leírása is elegendő lesz arra, hogy érzékeltesse azon kiemelkedőbb furcsaságok némelyikét, melyeket Dr. Hynek „harmadik
típusú találkozásoknak” nevez. 1977 januárjában, úgy tizennyolc órával a tanúnk ufó észlelését követően, felhívott minket egy barátunk,
Lawrence Allison hipnotizőr. Lawrence-t felkereste a tanú anyja, aki
rendkívül aggódott a fiáért. Találkozót beszéltünk meg a tanúval, aki
egy tizenkilenc éves érettségizett srác volt, és teherautósofőrként dolgozott.
Egy nagyjából 40 láb (12 méter) hosszú és tíz láb (3 méter) magas
repülő tárgyat látott, melynek színe a lenyugvó napéhoz volt hasonló,
igen alacsony, körülbelül 100-150 lábnyi (30-45 méter) magasságban.
A tárgy olyan fényes volt, hogy az bántotta a szemét, mégsem tudta
levenni róla a tekintetét. Igen nagy félelmet érzett, és minden érzékelését elveszítette a jármű vezetésével kapcsolatosan. Amikor közvetlenül az ufó alá ért, az hirtelen felgyorsított és eltűnt. Mikor a fiú hazaért, az anyja megrémült, mert a srác mindkét szeme véres volt. Az
15
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elveszett idejét képes volt pontosan behatárolni, mivel egy televíziós
műsor végekor indult el, hazaérése időpontját pedig megjegyezte.
Harmincnyolc perc esett ki az életéből.
A fiatalember ki kívánta próbálni a regresszív hipnózist, hogy „meglelje” ezt az elveszett időt. Beleegyeztünk, és egy meglehetősen hosszúra
nyúlt hipnotikus indukció után sikerült elérnünk a kellő koncentrációs állapot, és visszavezettük a tanút arra az időpontra, amikor közvetlenül az ufó alatt volt. Hirtelen bent találta magát az űrhajóban egy
kör alakú szobában, mely legalább kétszer akkorának hatott, mint
amekkorának az egész hajó kívülről látszódott. Három tárgyat látott,
amelyek közül egyik sem tűnt emberinek. Az egyik fekete volt, a másik piros, a harmadik fehér. Mindegyik valamiféle gépnek látszott.
Úgy tűnt, mindhárom személyiséggel rendelkezik, habár nem beszéltek a fiúhoz, akinek egy testi vizsgálatot kellett elviselnie. Amint a
vizsgálat befejeződött, a gépek összeálltak eggyé, és eltűntek. A hajó
rövid rángásba és billegésbe kezdett, majd pedig a tanú visszakerült
gépkocsijába.
Akit részletesebben is érdekel az eset: ez teljes terjedelmében megjelent az Apro Bulletin-on, a Flying Saucer Review-ban, az
International UFO Reporter-ben, és a Mufon UFO News-ban is.
A közeli találkozások egyik legszokványosabb eleme az a tapasztalás,
hogy a szemtanúnk láthatóan a nélkül is megértette azt, amit az idegenek éreztek vagy gondoltak, hogy beszédre került volna köztük sor.
A telepatikus kommunikációval már régóta kísérleteznek, és bár sok
érdekes kutatás is lezajlott, egy jó telepatikus gondolatcserét igazoló
határozott tanulmány sosem látott napvilágot. Következésképp a gondolatátvitelt érintő kutatási terület még mindig csak a peremvidékét
jelenti a pszichés kutatásoknak. Mindamellett bárki, aki valaha is
megérezte, hogy a telefon csörögni fog, vagy előre tudta, mit fog
mondani neki egy másik, az már tapasztalt legalább egy csipetnyit a
telepátiából. Don szerint az Uri Geller és közte elvégzett gondolatátviteli kísérletek teljesen sikeresek voltak. Ám mivel ezek szándékosan
nem szigorú tudományos ellenőrzés mellett zajlottak, így nem foglal16

BEVEZETŐ
hatók semmiféle konvencionális jegyzőkönyvbe. Véleményünk szerint
a szigorú ellenőrzés valójában éppen hogy elrontja az effajta kísérletek
kimenetelét.
Az L/L Research, mely 1980 óta a Rock Creek Kutató- és Fejlesztőlaboratórium szárnyaként működik, a mai napig tart heti összejöveteleket, amelyek nyitottak bárki számára, aki a könyveinket olvasta. Az
„állítólagos” szót továbbra is odatesszük a „földönkívüliek telepatikus
üzenetei” elé, mivel jól tudjuk, hogy ezen alaptétel semmilyen módon
nem igazolható. A jelenség azonban kétséget kizáróan létezik – több
millió szó saját irattárunkban, és sokmillió szó más csoportok irattárában igazolja ezt a tényt.
Függetlenül a paranormális kutatásokat érintő rendszeres kudarcoktól, az ufó jelenségeket vizsgáló komoly kutatónak állhatatosnak kell
lennie a kapcsolódó jelenségek kutatásában is, amilyen például a kanálhajlítás. A Ré által fejtegetésre kerülő fizika, mely a valóság igaz
természetéhez kötődik, a tudat, de különösen az akarat egy funkciójaként rögzíti a távolba hatás lehetőségét. Uri Gellert a világ számos
helyén vizsgálták, beleértve a Stanford Kutatólaboratóriumot is, és
publikációk tekintélyes sora foglalkozik ezen tesztek eredményeivel,
legnevezetesebb a The Geller Papers, és a fémhajlító jelenség egy hajtásaként a The Iceland Papers.
Egy eset, amely rámutat az ufók és az elmével történő fémhajlítás szoros kapcsolatára, velünk is megtörtént 1977 júliusában, miután könyvünk, Az UFO titkai kiadásra került. Egy helyi műsornak adtunk
interjút, és egy közeli városban élő hölgyet, aki hallgatta az adást, nagyon érdekelt a mondanivalónk, mivel a fia, aki egy átlagos tizennégy
éves fiú volt, ufóval találkozott. Egy süvöltő hangra lett figyelmes, az
ajtóhoz ment, s olyan erős fényt látott, amely ideiglenesen megvakította őt. Mint az sokszor előfordul, ez az eset is ugyanazon az éjjelen
történt, mint amikor pár közeli lakó fényeket látott az égen. A hölgy
levelet írt nekünk, Don pedig azonnal felhívta őt és engedélyt kért
tőle, hogy beszélhessen a fiával. Miután eleget kérdezgette a fiatalembert, Don arra kérte őt, hogy vegyen elő egy evőeszközt, és anélkül,
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hogy szorosan megfogná vagy bármilyen fizikai erőt fejtene ki rá, vegye rá, hogy az meghajoljon. A tizennégy éves ahogy Don mondta,
felemelt egy villát, a villa nyaka pedig azonnal közel kétszeresére hajlott.
A fiú úgy meglepődött, hogy nem akart visszamenni a telefonhoz, és
még az anyja sem tudta meggyőzni arról, hogy érdemes tovább folytatni a kísérleteket. Elegendő előrelátással rendelkezett ahhoz, hogy
felismerje, hogy a kisvárosban, amelyben élt, bármely nyilvánosság,
amely a fémhajlítással kapcsolatosan őt esetleg érné, csak kárára volna,
mivel a kisváros lakói erre a legkiszámíthatóbb módon reagálnának.
Mindenesetre a kapcsolat jelei elég nyilvánvalóak. John Taylor, a londoni King's College matematika professzora, Superminds c. könyvében tette közzé a kanálhajlítás terén végzett alapos kutatásainak eredményeit. Taylor csak gyerekeket vizsgált, körülbelül ötvenet, és kísérletei jelentős részében üveghengerbe zárt fém és műanyag tárgyakat
használt, hogy a gyerekek ténylegesen nem érinthették meg a tárgyakat az üveg eltörése nélkül.
A gyerekek ilyen irányított feltételek között is el tudtak hajlítani és
törni sokféle tárgyat. Ahogy a kedves olvasó olvassa majd a Ré anyagot, biztosan rá fog jönni, hogy miért gyerekek képesek a legtöbbször
ezeket a dolgokat művelni, és hogy a képességnek mi köze van a
földönkívüli üzenetek többi részéhez.
Mivel én nem vagyok tudós, most visszaadnám a szót Donnak, akinek
háttere alkalmasabb erre a diszkusszióra.
Don: Pszichikus bemutatók tárgyalásakor visszatérő kérdés, hogy
miként történhet meg az adott paranormális esemény? Könnyen lehet, hogy a válasz okkult elméletek területén rejtőzik, melyek a különböző „síkok” létével foglalkoznak.
A halál után az egyén ott találja magát ezen létezési szintek valamelyikén, melyekről okkult filozófiákkal összefüggésben esik szó, ahol a
szint az elhalálozó személy szellemi természetének vagy halálának idejére elért fejlettségi fokozatának az alárendeltje. E teória gyakorlatilag
18

BEVEZETŐ
a „madarat tolláról” közismert klisé egy mennyei változata. Amikor
egy szellem materializálódik a mi valóságunkba, akkor ő rendszerint
ezen szintek valamelyikéből tesz „földi látogatást”. Általánosságban
úgy tartják, hogy a bolygók egyfajta spirituális lepárlóüzemek, és az
anyagi világba történő reinkarnációk csak addig tartanak, amíg az
egyén kellőképp ki nem fejlődik spirituális értelemben, amikortól
elérhetővé válnak számára a lét magasabb síkjai, s a bolygó fejlesztő
leckéire többé már nincs szüksége.
E teória legnagyobbrészt találkozásokról szóló beszámolók, és ezen
elkülönültnek vélelmezett valóságok lakóival történő kommunikációk
eredményeképpen fejlődött ki. Én magam arra a következtetésre jutottam, hogy ezek a szintek kölcsönösen áthatják a mi fizikai terünket,
és habár vajmi kevés tudomással egymásról, de mégis egymással párhuzamosan léteznek. Egy egyszerű hasonlat erre (amire már máskor is
utaltam), ha két különböző tévéműsor színészeit tekintjük: mindkettő
befogható ugyanazon a készüléken, ugyanakkor mindkettő kizárólagos is a másikra nézve. Ilyesminek tűnik az, amit a mindennapi életünkben tapasztalunk: egy csatorna vagy létsűrűség, amely semennyire
nincs tudatában a fizikai léte más frekvenciáit elfoglaló milliárdnyi
többi entitásnak. A lényeg mindebből az, hogy a mi valóságunk se
nem a legvégső, se nem az egyetlen, hanem, ami azt illeti: csak a jelenben a mi valóságunk.
Az ufó beszámolók jó része bőséges bizonyítékkal szolgál arra, hogy az
észlelt objektum ezen realitások vagy denzitások valamelyikéből származik, csakúgy, mint az anyagot öltő szellemek. Szeretném kihangsúlyozni, hogy ez semmilyen módon nem azt vonja maga után, hogy az
ufók vagy a szellemek ne lennének valódiak, csupán az ő valóságukat
kívül helyezi a miénken. Én azt mondom: a tévén a 4. csatorna egyenrangú, de kívül áll az ugyanazon a tévén fogható 3. csatornától.
Ha valaki azt a feladatot kapná, hogy építse meg egy atom méretarányos modelljét úgy, hogy az atommagnak egy borsószemet használ,
akkor csak a legközelebbi elektronpálya modellezéséhez is egy futballstadionra lenne szüksége. Ha a borsót a kezdőkör közepére helyezné,
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akkor az elektront egy kis vattacsomó képviselhetné a nézőtér legtávolabbi székén. A fizikai anyagban nagyon kevés tényleges anyag található. Ha felnézünk éjszaka a csillagos égre, valami igen hasonlót láthatunk ahhoz, mint amit bármely „tömör” anyag atommagján állva
látnánk a környezetünkben. A fizikus az elektron demonstrálására egy
görbe pályát mutat nekünk egy fényérzékeny lemezen. Azt valószínűleg már ő sem árulja el, hogy ez csak közvetett bizonyíték. Magát az
elektront még senki nem látta, csupán a hatását lehet rögzíteni egy
sűrű közegben. Pontos matematikai számításokat lehetséges természetesen végezni arról, amit elektronnak nevezünk. Az ilyen munkához
néhány adatot ismernünk kell a mágneses térerősségről, az elektron
töltöttségéről és sebességéről. De mivel a mágneses mezőt is mozgó
töltések hozzák létre, mely viszont egy empirikusan megfigyelt jelenség, oda jutunk, hogy az egész matematikai álca elkenődik abban a
megállapításban, hogy a töltött részecskék hatást gyakorolnak egymásra. Ettől még mindig nem tudjuk, hogy mik is a töltött részecskék,
vagy hogy miért tudnak távolról hatást kifejteni egymásra.
A tapasztaltabb tudósok elsőként értenének egyet abban, hogy olyasmi, mint abszolút tudományos magyarázat valamire, nem létezik. A
tudomány inkább egy olyan módszer vagy előrejelző eszköz, ami egy
vagy több megfigyelést egymás mellé állít. A fizikában ezt általában a
matematika nyelvén teszik. Tudományos fejlődésünk abból áll, hogy
megfigyelések útján tanulunk, és analizáljuk ezeket a megfigyeléseket.
Abban az értelemben, hogy a dolgok alapvető természetének a mélyére hatoljunk, igazán nem értünk semmit.
A mágneses mező semmi egyéb, mint egy matematikai módszer az
elektromos mezők közötti relatív mozgás kifejezésére. Az elektromos
mező pedig a Coulomb törvényeként definiált teljességgel empirikus
megfigyelés egy matematikai értelmezése. Más szóval tudományos
ismereteink és magyarázataink erdeje olyan fákból áll, melyekből a
hatásukat, létezésüket kivéve semmit nem értünk.
A modern tudomány belső működésében járatlan egyén számára úgy
tűnhet, hogy a modern ember jól uralja a környezetét és teljesen kép20
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ben van. A valóságtól semmi nem áll ennél távolabb. A tudomány
vezetői, akik a modern teóriák határait kutatják, folyamatosan egymás
közt vitáznak. Mihelyst egy elmélet széles elfogadásnak kezd örvendeni mint a fizikai törvények valós reprezentációja, valaki talál egy ellentmondást, s az elméletet vagy módosítani kell, vagy teljesen elvetni.
Talán a legismertebb példa erre a newtoni „F=m·a”. Ezt a fizikai törvény státusára emelték, mielőtt még tévessége bebizonyosodott volna.
Nem arról van szó, hogy a képlet ne bizonyult volna rendkívül hasznosnak: ezt használtuk fel tervezéshez a holdrakétától kezdve a katódsugárcsőig, ám pontossága megbukik, amikor olyan részecskegyorsítókra próbáljuk alkalmazni, mint például a ciklotron. A részecske
trajektóriák pontos megjóslásához relativitási kiigazítás szükséges az
einsteini formula szerint. Érdemes megjegyezni, hogy ez a korrekció
azon a tényen alapul, hogy a fény sebessége teljesen független forrásának sebességétől.
Ha Newton jobban belemerült volna a mozgás törvényeibe, talán
maga is megtette volna ezt a relativisztikus korrekciót, és kijelentette
volna, hogy a sebesség korrigálása minden esetben elhagyható, lévén,
hogy a fénysebesség jóval meghalad bármely ember által elérhető sebességet. Ez teljesen igaz volt Newton korában, ám ma már közel sem
ez a helyzet. Bár a fénysebességre még mindig úgy gondolunk, mint
egy fantasztikus és elérhetetlen sebességre, de az űrutazás adventjével a
sebességek új rendje érkezett el. Meg kell változtatnunk a gondolkodásunkat a normál földi sebességről alkotott elképzeléseinkről. Ahelyett, hogy kilométer/másodpercben beszélnénk a fény sebességéről,
beszéljünk róla Földátmérő/másodpercben. A szinte felfoghatatlan
300 ezer kilométer/másodpercből egy kiválóan elképzelhető 23 Földátmérő/másodperc lesz; vagy pedig gondolkodhatunk róla a Naprendszer átmérőjének nagyságrendjében is, ekkor azt mondhatjuk, hogy a
fény egy nap alatt kétszer tenné meg ezt az átmérőt.
Einstein kijelentése, miszerint minden relatív, olyan találó, hogy szállóigévé vált a kultúránkban. Folytassuk a természetes jelenségek méretének relativisztikus átértékelését, és vegyük a galaxisunk nagyságát.
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Ha egy derült éjszaka felnézünk az égre, a látható csillagok közel
mindegyike a mi saját galaxisunkból való. Minden csillag egy-egy
miénkhez hasonló nap. A galaxis napjainak számát a ma a Földön élő
emberek számához hasonlítva kiderül, hogy minden földi emberre
hatvan csillag jut. A fénynek a Földtől csak a legközelebbi csillagig is
több mint négy évig tart az útja. Ahhoz, hogy a legtávolabbi csillagot
elérje, 100 ezer fényévre van szüksége.
Ezek a számítások azon feltételezés alapján születtek, hogy a fény sebessége állandó. Ez talán hibás feltételezés lesz az új elméletek tükrében, de a látszólagos sebesség egy hasznos mérce, így ezt alkalmazzuk.
Ezzel tehát egy olyan teremtett világban találjuk magunkat, amely
akkora, hogy egy huszonhárom Földátmérő/másodperces sebességgel
utazva 100 ezer évet kell utaznunk ahhoz, hogy átkeljünk a közvetlen
szomszédságunkon. Ez egy nagy szomszédság, és még a
legambíciózusabb égi építésznek is terjedelmesnek tűnne, de igazából
ez az egész galaxis a maga 200 milliárd csillagával csupán homokszem
egy hatalmas tengerparton. Számtalan billió miénkhez hasonló galaxis
van a világegyetemben, mind a maga saját csillagmilliárdjával, szétszóródva a végtelennek tetsző űrben.
Ha a teremtett világunk elképesztő méreteire gondolunk és a hozzá
képest gyermekinek tűnő ismereteinkre, akkor egyből szembetűnik,
hogy fontolóra kell vegyük annak erős valószínűségét, hogy a jelenlegi
tudományos megközelítésünk ilyen terjedelmek kutatása szempontjából oly primitív, akár egy kivájt csónak.
A tudomány leginkább fejtörést okozó problémája mindig is az volt,
hogy kielégítő magyarázatot találjon a távolba hatás jelenségére. Más
szóval, mindenki tudja, hogy ha elejt valamit, akkor az le fog esni, de
senki nem tudja pontosan, hogy miért. Sokan azt is tudják, hogy az
elektromos töltések vonzzák vagy taszítják egymást, még ha vákuummal szigetelik is el őket egymástól, de hogy ez miért van, azt szintén
nem tudja senki. Habár a jelenségek eléggé eltérőek, az erőkölcsönhatást leíró egyenletek meglehetősen hasonlók.
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A gravitációra: F=G·m1·m2/r2
Az elektrosztatikus kölcsönhatásokra: F=K·Q1·Q2/r2
A bolygónk és a Nap közti vonzóerőt a gravitációs egyenlet írja le, az
atommag és a keringő elektronok közti vonzást pedig az elektrosztatikus kölcsönhatások képlete. Mindkét formulát kísérletek alapján határozták meg. Semmilyen látható rokonság nincs a két jelenség között,
mégis mindkettő olyan helyzetet ír le, amelyben a vonzerő a távolság
növekedésének négyzetével csökken.
A távolba hatás matematikai megfelelőjét mezőnek nevezzük, úgymint gravitációs vagy elektromos mező. Albert Einstein leghőbb vágya
volt, hogy találjon egy közös egyenletet, amely mind az elektromos,
mind a gravitációs jelenségek hatását kifejezné; valójában egy olyan
elméletet, mely a teljes fizikát egyesítené, egy egyesített mezőelméletet. Einstein úgy hitte, hogy a teremtett világot teljes rend alkotta, a
benne megfigyelhető fizikai jelenségek pedig egyetlen közös tőről fakadnak.
Ez az egyesített térelmélet, mely az anyagot tisztán mezőként írja le,
most megszületett. Úgy tűnik, hogy ez az egész helyzet hasonló volt
egy megdöbbentően összetett kínai kirakós játékhoz. Ha meg tudod
találni a jó kulcsot a sok rossz kulcs között, a rejtvény könnyedén
megoldódik. Dewey B. Larson megoldást talált erre a problémára, és a
mozaik nemcsak hogy megoldódott, hanem egy elegáns, a kívánalmaknak megfelelő, gyakorlati eredményekben is gazdag egyesített
mezőelmélet bontakozott ki. A jó kínai kirakóshoz hasonlóan a megfejtés itt sem volt bonyolult, csak meglepő. Öt dimenzió feltételezése
helyett Larson hatot feltételezett, és ezeket helyesen a tér három dimenziójának és az idő három dimenziójának nevezte el. Úgy feltételezte, hogy létezik egy az általunk megfigyelt három dimenziós térnek
megfelelő három dimenziós időkoordináta.
A megközelítés eredményeképpen Larson elméletének alapfeltevéséből
a szubatomitól a csillagokéig valamennyi fizikai érték kiszámíthatóvá
válik a tárgyi univerzumunkban. Ez a régóta keresett egyesített mező23

BEVEZETŐ
elmélet abban más, hogy hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy az időt
egydimenziósnak, egy egyirányba haladó folyamnak képzeljük. Azonban mihelyst megértjük a lényegét, rájövünk, hogy a koordináta idő
egy matematikailag sokkal kényelmesebben kezelhető fogalom. Frank
Meyer professzor a Wisconsini Egyetem Fizika Tanszékén a Larson új
elmélete iránt érdeklődő tudósok számára jelenleg negyedévente ad ki
hírlevelet, melyben az elméleti fizikai számos elgondolkodtató kérdését járja körül Larson megközelítésével. Larson elméletét én magam is
próbára akartam tenni, és átfogó számításokat végeztem a feltevéseiből
kiindulva. Meggyőződtem róla, hogy ez az elmélet valóban egy működőképes egyesített mezőelmélet.
Sokat töprengtem az állítólagos földönkívüli források által közvetített
számos érdekes állításon már azelőtt is, hogy a 60-as évek elején
Larson munkájára rábukkantam. Noha az emberek, akik ezeket a
közvetítéseket fogadták, mit sem tudtak a modern fizika problémáiról, mégis olyan információkat kaptak, amelyek láthatóan igen központiak a fizikai elméletekre nézve: először is azt sugallják, hogy az a
gond a tudományunkkal, hogy nem ismer fel elegendő számú dimenziót. Másodszor azt állítják, hogy a fény nem mozog; a fény csak van.
Larson elmélete hat dimenziót tételez fel a megszokott négy helyett, a
tiszta mezőről pedig, melyről Einstein úgy vélekedett, hogy az anyagot
fogja képviselni, úgy beszél, hogy az az űr minden pontjából egységnyi sebességgel, konkrétan fénysebességével halad kifelé. A mező szövetében, vagyis tér-időben történő vibrációs áthelyeződés nyomán
jönnek létre a fotonok. Hovatovább a kontakta szerint a tudatosság
teremti meg a vibrációt, mely pedig nem más, mint maga a fény. A
tér-időben való vibrációs helyváltoztatások jelentik Larson elméletében az első fizikai megjelenést, ami a foton vagy fény. Az ufó szemtanúk szerint az ufók lecsökkentik a saját rezgési szintjüket ahhoz, hogy
beléphessenek a mi légterünkbe. A Larson által felvázolt teljes fizikai
világegyetem a vibráció szintjének és a tér-idő tiszta mező kvantált
örvényeinek alárendeltje.
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A kapcsolattartók szerint az idő nem az, aminek hisszük. Larson
ugyanezt gondolja. Az ufók állítólag ugyanúgy közlekedhetnek az
időben, mint ahogy mi a térben. Ez teljesen normális dolog lenne a
Larson-univerzum idő-tér szeletében.
Végül de nem utolsósorban a kontakták azt az üzenetet kapták, hogy
a teremtett világ egy egységes egész. Larson elmélete egy matematikai
kijelentése ennek az egységnek.
A larsoni fizikával kapcsolatosan további információk szerezhetők az
Egyesített Tudomány Nemzetközi Társaságánál, mely egy a Larson
teóriáját támogató tudósokból és filozófusokból álló csoport. Címük a
következő: International Society of Unified Science, Frank H. Meyer,
President, 1103 15th Ave., S.E., Minneapolis, MN 55414
Amit a tudósok eddig még sosem tartottak kutatásra méltónak, az
most igen nagy tempóban gyarapodik. A láthatóan valamiféle mentális tevékenység eredményeképpen létrejövő távolba hatás egy újra és
újra megfigyelhető jelenség. Amikor Uri Geller bemutatót tart a tévében, s az akaratával fémet hajlít és órákat javít meg, rendszerint sok
gyerek próbálja megismételni „trükkjeit”. Olykor ez sikerül is nekik.
A gyerekek száma, akik kanalakat hajlítanak és törnek el pusztán az
akaratukkal, napról napra növekszik. Mint ahogy fentebb már említettük, a King's College matematika professzora kiváló könyvében, a
Superminds-ban beszámol a számos tehetséges gyereken lefolytatott
kiterjedt angliai tesztsorozatról. Ha a gellerizáló gyerekek számának és
képességének növekedése folytatódik, akkor a '80-as években az olyan
tévés fantáziaszüleményeket, mint a „Kedvenc marslakóm”, a
„Jeannie, a házi szellem” vagy a „Földre szállt boszorkány”, a valóság
részeként fogjuk értékelni.
Irányított és megismételhető kísérletek által, mint amilyeneket Taylor
professzor vagy az Egyesült Államokban a Stanford Kutatólabor folytatott le, remek, kézzel fogható adatok birtokába kerülünk a kutatásainkhoz. Szép fokozatosan abba a helyzetbe jutunk, amelyből megalkothatjuk a „Varázslat” tudományát, ugyanis amit évszázadokon ke25
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resztül csodának tituláltak, azt ma már egyre többen művelik, főképp
gyerekek. A jövőben talán még azt is megéljük, hogy ugyanezt a „varázslatot” a tudományos tananyagok közé emelik az egyetemeken.
Ami azt illeti, a kémia, fizika, stb. jelenlegi alaptételei alapjaikban ma
is csodának számítanak számunkra, lévén, hogy nem tudunk végső
magyarázattal szolgálni a kauzalitásra.
Carla: Az állítólagos földönkívüli felajánlásból létrejött kapcsolattartói
üzenetek kutatása kapcsán az egyik leginkább központi tézis az egyéni
tudatunk halhatatlansága. A halhatatlan lelket feltételező régi misztikus hagyomány jóval a bibliai időkön túlra nyúlik vissza. Szent Pál a
leveleiben különbséget tesz emberi test és szellemi test között. Még
jóval Szent Pál százada előtt, az egyiptomi papok a ka fogalmával dolgoztak, és úgy gondolták, hogy ez a ka, vagy spirituális személyiség,
tovább létezik a halál után, a halál után is tovább él, s ez az életét leélt
személy tudat-esszenciájának valódi letéteményese. Az egyiptomiak
persze ugyancsak alapos előkészületeket tettek a halál utáni életre.
Ha lehetségesnek tekintjük a halál utáni létet, akkor ugyanígy fontolóra kell vennünk a születés előttit. Bármely anya, akinek egytől több
gyermeke van, tanúsíthatja a kétségtelen tényt, hogy minden születő
gyerek már személyiséggel felvértezve jön a világra, mely személyiség
nem magyarázható sem a környezettel, sem az öröklődéssel. Számításba is véve mindkét tényező hatását, még mindig ott marad a gyermek
egyedi személyisége, amely veleszületettnek tűnik. Minden gyermek
rendelkezik bizonyos félelmekkel, melyek nem magyarázhatók a szülők félelmével. Az egyik például fél a vihartól. A másik például kimagasló tehetséggel játszik valamelyik hangszeren, noha semelyik szülő,
és emlékezetük szerint egyetlen felmenő sem rendelkezett zenei képességekkel.
Ez visszavezet minket a reinkarnáció komoly mérlegeléséhez. Az állítólagos ufó üzenetek szerint az újraszületés az egyik legfontosabb felfogás, amelynek híján állunk, miközben az univerzum az emberi evolúció előmozdításán fáradozik. Ez az evolúció láthatóan nemcsak fizikai, de metafizikai is, vagyis nemcsak a testhez, hanem a lélekhez is
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kötődik, és az inkarnációk a számos és különböző tapasztalatokon
keresztül az egyén evolúciós lehetőségei e filozófiai rendszer szerint.
Habár a világ népességének talán kétharmada elfogadja, vagy legalábbis ismerősen mozog az olyan vallásrendszerben, amelyik igaznak
jelenti ki a reinkarnációt, nekünk, a zsidó-keresztény kultúra tagjai
számára nem annyira elfogadott ez a nézet. Mindazonáltal Don korai
kutatásai kimutatni látszottak, hogy a reinkarnáció léte valószínűsíthető, és hogy a megtestesülések bizonyos helyzetei, kapcsolatai és leckéi
a korábbi életek ismerete fényében sokkal könnyebben megérthetők.
Ilyen kapcsolatokra, melyeket egyes tanok karmának neveznek, velős
példa annak a fiatal fiúnak az esete (neve elhallgatását kérte), aki ebben az életében olyan erős allergiát tapasztalt minden élőlénnyel
szemben, hogy nem nyírhatott füvet, nem szagolhatott virágokat,
vagy a tavaszi virágzáskor huzamosabb időt nem is tölthetett el odakint. Hipnotikus regresszió alatt egy hosszú angliai életről számolt be
részletesen. Visszavonult életet élt, és olyan természetű volt, hogy kerülte a kapcsolatot bármely emberi lénnyel. Jelentős birtokot örökölt,
s azon élte le az életét. Egyetlen öröme a hatalmas kertjében rejlett,
amelyet fenntartott. Kertészeivel a legkülönfélébb virágokat, gyümölcsöket és zöldségeket ültettetett.
Miután átbeszélték az életét, és mialatt a legényke még mindig transzban volt, a hipnotizőr, Lawrence Allison mint mindig, most is megkérte a fiút, hogy lépjen kapcsolatba azzal, amit jobb híján felettes
énnek szokás nevezni. Megkérdeztette a fiúval annak felettes énjét,
hogy elsajátításra került-e már a lecke, hogy az embereket tegye az első
helyre, és minden más dolgot utánuk. A felettes én azt válaszolta,
hogy igen, a lecke el lett sajátítva. Ezután a hipnotizőr megkérdeztette
a fiúval a felettes énjét, hogy feloldható-e az allergia, lévén, hogy a fiú
a leckét már megtanulta, így az allergia már nem szükséges. A felettes
én beleegyezett. A hipnotizőr ekkor óvatosan kihozta a fiút a hipnotikus állapotból, és a zongorájához sétált, melyen egy liliomfa állt. Mint
a liliomfák általában, a virágport a zongora lakkozott felületére potyogtatta, amit a hipnotizőr a kezébe söpört, a fiúhoz vitt, és szándé27
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kosan a fiú arcába fújt. „Hogy tehette ezt velem!” – kiáltott fel a fiú.
„Tudja, hogy mennyire allergiás vagyok.” „Ó, igazán?” – válaszolt a
hipnotizőr. „Nem hallottalak tüsszenteni.” A fiú kigyógyult az allergiájából.
Ha a világegyetemmel való kapcsolatunkat próbáljuk mérlegelni, látni
kezdjük, hogy sokkal több minden van égen és földön, mint amiről a
legtöbb filozófia akár csak álmodni is mert volna. Ez egy hihetetlenül
gigantikus univerzum, és ha valódi kapcsolatot kívánunk vele ápolni,
akkor magunknak is többnek vagy másnak kell lennünk attól, mint
amiből látszólag a napi életünk áll. A Ré anyagban nagy terjedelmű
rész foglalkozik a mindenséggel való igazi kapcsolatunkkal, és nem árt
felismernünk, hogy munkák hosszú tradíciója áll rendelkezésre arról,
amit legegyszerűbben talán mágikus személyiségnek lehetne nevezni.
A mágia persze egy rosszul használt kifejezés, és a legtöbbször bűvészkedést vagy varázslatot értenek alatta. Amikor az ember egy bűvészt
néz, akkor elfogadja annak tényét, hogy nagyon ügyesen kivitelezett
mutatványokat tekint meg.
Ám emellett létezik az úgynevezett mágikus személyiség tana is, amely
szerint míg egy szál a számunkra felfogható napi szintű életünkön
vezet keresztül, addig ugyanezen szálat felhasználva időről időre egy
olyan referencia keretbe kerülünk ki, ahonnét a szellemi test nézőszögéből tekintünk a valóságra, abból a személyiségből, mely inkarnációról inkarnációra, s ami azt illeti, „a világ kezdete óta” létezik. Ha dolgozunk ezen a mágikus személyiségen, ha tapasztalatainkat átszűrjük
lényünkön, ha felelősséget vállalunk valamennyi történésért, ha gondosan megvizsgáljuk minden történésre adott reakciónkat, ha végül
egyensúlyra jutunk saját reakcióinkat illetően, úgy, hogy a környezetünkre irányuló tetteink belső önmagunkban szülessenek meg, s azok
többé ne a külső késztetésekre adott egyszerű válaszok legyenek, akkor
ezzel megerősítjük az úgynevezett mágikus személyiségünket, hogy
elmondhassuk, birtoklunk egy morzsát „annak művészetéből, miként
lehet akarat általi változásokat előidézni a tudatosságban”. Ez a mágia
klasszikus definíciója. Minden esetben, amikor a személy egy szeren28
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csétlen helyzetben a méregre nem méreggel, a bánatra nem bánattal
válaszol, hanem együttérzést és megnyugvást kínál ott, ahol ezek egyike sem várható, akkor megerősíti magában e belső erő szálát, s egyre
közelebbi kapcsolatba kerül egy olyan élettel, ami szorosan kötődik az
univerzum organikus evolúciójához.
A mindenség egységéről vagy organikus természetéről jól tanúskodik
az ufók céljait kutatók számára annak puszta ténye, hogy a
földönkívüliek itt vannak. Itt vannak, számos szemtanú állítása szerint
már évezredek óta, legalábbis említéseket tesznek az ufókról sok más
furcsa jelenséggel egyetemben a korai történetírók krónikái, ide értve
a Bibliát is.
A modernkori érdeklődés az ufók iránt alighanem egész pontosan
számítható Kenneth Arnoldnak a Washington állambeli Mt. Rainier
feletti történelmi észlelésétől. A véletlen úgy hozta, hogy egy másik
korai és történelmi észlelés, mely egy rendkívül megbízható szemtanúhoz kötődik, történetesen szintén Don Elkins nevéhez kapcsolódik,
és én most Kenneth Arnold 1947. június 24-i észlelése helyett ezt az
1948. január 7-i Mantell esetet mesélném el.
Thomas Mantell pilótaként gyakorlatozott, és missziókon repült Afrika, Európa felett, s ami most lényeges, katonai bevetésen. 1947-ben
kívül volt a hadtesten, és elindította az Elkins-Mantell Repülési Iskolát a Kentucky állambeli Louisville melletti Bowman mezőn.
1947-ben Don Elkins még fiatal diákként tanult ebben az iskolában.
1948. január 7-én délután két óra körül a Kentucky Állami Rendőrség felhívta a Fort Knox katonai támaszpontot, hogy egy kör alakú
repülő tárgyat látnak elég nagy sebességgel mozogni a területük felett.
A katonai rendőrök értesítették a hadtestparancsnokot a Fort Knox-i
Godman Field-en, és a jogszerű eljárásnak megfelelően a légiszolgálat
lekérdezte az ohioi Wright Field-től, hogy van-e valamilyen kísérleti
légi eszköz, amely megmagyarázhatná az észlelést. A Wright Field
nem tartott repülést.
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Közben a Fort Knox-i Godman Field irányítótorony már maga is
észlelte ezt a csészealj alakú objektumot, mind szabad szemmel, mind
pedig radaron, és jelentést tett, amit gyorsan továbbítottak a hadtestparancsnok felé.
Úgy esett, hogy a terület fölött éppen négy F-51-es repült, melyek az
Atlanta közelében fekvő, Georgia állambeli Mariettáról tartottak a
Kentucky állambeli Louisville felé. Minthogy ezek már a levegőben
tartózkodtak, így a Godman Field-i hadtestparancsnok úgy döntött,
hogy felhívja a vezető pilótát és arra kéri őt, vizsgálja ki az ufót. A
vezető pilóta Thomas Mantell kapitány volt.
Mantell radarirányzékot kapott az irányítótoronytól, és az ufó nyomába eredt. Meglátta az objektumot, és hírül adta, hogy az lassabban
halad, mint ő, és közelebb megy, hogy megnézze. Aztán Mantell azt
jelentette a toronynak, hogy most a tárgy felette van, fémszerűnek
tűnik, s a mérete rendkívüli.
Az F-51-esek közül, beleértve Mantellét, egyik sem volt ellátva oxigénnel. A többi pilóta ezért 15 ezer láb magasságnál letért. Mantell
tovább emelkedett. Ez volt Mantell kapitány utolsó adása. Percekkel
később egy telefonhívás érkezett, miszerint egy repülőgép lezuhant.
Mantell kapitányé. Teste a roncs mellett hevert.
Az egész könyv hosszán át sorolhatnám a történeteket, hogy nagyvonásokban ízelítőt adjak a Mantell kapitányéhoz hasonló észlelések
ezrei közül, melyek között megtalálhatók annak megcáfolhatatlanul
rejtélyes és kézzelfogható bizonyítékai, hogy valami igen furcsa dolog
történik. Sok-sok radaron észlelt ufóról tudunk. Egy kötet, amelyet az
Evanstoni Ufókutató Központ adott ki Illinois államban, kizárólag a
nagyszámú, ufók által hátrahagyott fizikai nyommal foglalkozik,
úgymint a sugárzóvá vált talaj, vagy a talaj összetételében bekövetkezett egyéb jellegű változások, vagy puszta lenyomatok a földön.
Ugyanezen szervezet felállított egy számítógépet is, mely egy ufókkal
kapcsolatos információs programot futtat több, mint 80 ezer fő beszámolójából, és „UFOCAT”, vagyis a számítógép segítségével néhány
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dolog hajmeresztően világossá vált. Általa lehetséges lett például, hogy
ha valaki kimér egy ufó észlelésből keletkezett leszállási nyomot, akkor
ebből következtetni lehet magának az ufónak a valószínű leírására. Ily
módon a szemtanú, ha úgy tetszik, csupán megerősíti azt, amit a számítógép már amúgy is tud.
Ámde ez a bevezető egy igen precíz jellegű üzenetek szöveges átiratát
tartalmazó könyvhöz tartozik, mely üzenetek témája a metafizika,
filozófia, és a földi ember evolúciós terve, mind fizikai, mind spirituális értelemben. Ezért a továbbiakban azt fogom tenni, hogy a csoportunk által évek alatt összegyűjtött kutatási anyagból néhány részt
megosztok az olvasóval. Mivel e példák mindegyike ugyanabban a
csoportban keletkezett, így sehol nem tüntetjük fel, hogy ki volt a
fogadó, mert úgy érezzük, hogy az információ, nem pedig a közvetítő
személye a fontos.
Egy magát Hatonnak nevező entitás szerint, aki a miénkhez és számos
más csoporthoz is szólt jónéhány éven keresztül, a jelenleg az égen
látható ufók közül legalább egynéhány jelenlétének a célja igen hasonló a mi célunkhoz, amikor segélycsapatokat küldünk katasztrófa sújtotta vagy extrém szegénységben élő országokba. Egy segítségnyújtási
vágy.
Sok-sok évetek óta kapcsolatban állunk a földi emberrel. Néhány ezer évente kapcsolatba léptünk azokkal, akik a segítségünket keresték. Sokaknak e bolygó népe közül eljött az idő, hogy valakivel kapcsolatba lépjen, mivel már sokakban felébredt az értelem és annak vágya, hogy valamit találjon a fizikai illúzión kívül,
mely oly sok évig uralta a bolygó lakóinak gondolkodását. Az általunk ösztökélt folyamat önmagát erősíti. Amint a kapcsolatunkra
vágyók közül egyre többen fogadják azt, és továbbadják másoknak, az eme továbbadott értesüléseket befogadók maguk is képesek lesznek elérni egy olyan gondolkodási és felfogásbeli állapotot,
amely hogy úgy mondjuk, összhangban áll a mi rezgéseinkkel, és
maguk is képesek lesznek venni az adásunkat. Hiszen ez a módja,
barátaim, a kapcsolatok felépülésének. Ahhoz, hogy az egyén ké31
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pes legyen fogadni a kontaktusunkat, először a gondolkodásmódja
által el kell jusson egy bizonyos rezgési szintre. Ez nagymértékben
felgyorsul az ehhez hasonló csoportokban való részvétel hatására.
Végső soron pedig elérhető meditációval. Más szóval az egyénben
az ehhez hasonló csatornákon át nyújtott verbális kommunikáció
egy olyan gondolati rendszert és spirituális tudatosságra vágyódást
kelt életre, amely megemeli az egyén vibrációját.
Mi, a Végtelen Teremtőt Szolgáló Bolygók Konföderációja béliek,
nagyon sajnáljuk, hogy nem léphetünk a földetekre és nem taníthatjuk azokat az embereket, akik vágynak a segítségünkre. Ámde
barátaim, mint azt mondtuk is korábban, ez nagyon kártékony
szolgálat lenne azok számára, akik jelenleg nem kívánják a szolgálatunkat, és attól tartunk, hogy még az arra vágyók számára is kevés eredménnyel tudnánk megértést hozni, mivel a megértés, barátaim, belülről jön. Mi csak irányt mutathatunk. Csupán sugalmazhatunk. Azáltal próbáljuk ezt végezni, hogy az egyén keresését
gondolatainak befelé irányítására ösztökéljük, a szeretet és megértés egyetlen belső forrása felé, mely a Teremtő, aki része mindnyájunknak, része minden létezőnek, mivel, barátaim, minden létező
a Teremtő.
Nagyon kiváltságos a helyzetünk, mikor arra invitálhatunk benneteket, hogy csatlakozzatok hozzánk eme nagy szolgálatban bolygótok történelmének e kiemelkedő pontján. Ez ugyanis egy igen
nagyszerű alkalom, egy hatalmas átmeneti időszak, melyben a
Föld népéből sokan zűrzavaros állapotukból felemelkednek az
egyszerű felismeréshez, ami a Teremtőjük szeretete.
Hatonn a vágyunkról beszél, hogy találjunk valami fizikai illúzión
túlit, és oly megnyerően szól arról, amit azok, akiket Ré a Végtelen
Teremtőt Szolgáló Bolygók Konföderációja tagjainak nevez, gyakran
az „eredeti gondolatnak” is hívnak. Ez egy más kifejezés a „szeretet”
szavunkra, de sokkal több mindenre utal. Egy olyan egységre utal,
mely oly hatalmas, hogy általa nem pusztán barátoknak vagy testvéreknek látjuk egymást, hanem eszményien a Teremtőnek, és mivel
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egymást és magunkat a Teremtőként látjuk, így egyetlen lényt látunk.
Ez a gondolat a telepátia lényege, és most lássuk, hogyan beszél
Hatonn erről az elképzelésről és általában az eredeti gondolatról:
Most egy járműben lebegek jóval a tartózkodási helyetek fölött.
Jelenleg érzékelni tudom a gondolataitokat. Ez, barátaim, egyes
társaitok számára a jogai megsértésének tűnhet, ám biztosíthatlak
benneteket róla, hogy ez nem az. A képességeink, hogy a Föld
bolygó lakosainak gondolatait megismerjük, semmiképp nem arra
lettek kitalálva, hogy gondolataikba vagy tevékenységeikbe befurakodjunk. Mi nem visszaélésként tekintünk a mások gondolatának megismerésére, mivel mi ezeket a gondolatokat a sajátunkénak tekintjük. Mi ezekre a Teremtő gondolataiként tekintünk.
Barátaim, számotokra úgy tűnhet, hogy egy nem szeretetteli vagy
testvéries jellegű gondolat nem is a Teremtőnk által jön létre.
Ilyesmi nem lehetséges, barátaim. Minden létrejövő gondolatot a
Teremtő hoz létre. Ő minden dolog, ő van ott mindenütt, és
minden tudatosság és minden létező gondolat a Teremtőnk gondolata. Az ő végtelen számú részeinek mindegyike szabad akarattal
rendelkezik, és mind tetszése szerint hoz létre bármi újat. Minden
része kommunikál a teremtés egészével az Ő teljes és végtelen értelmében.
Mi így a Teremtőnk gondolkozását nem próbáljuk megváltoztatni. Mi csupán megvizsgálásra és kiértékelésre próbáljuk elhozni az
Ő ötleteit néhány elszigeteltebb részhez. Jól hallottátok barátaim,
elszigetelt részekhez, és miért kell vajon e részeket elszigeteltnek
tekintenünk? Azért tekintjük őket elszigeteltnek, mert nézőpontunk szerint ők saját döntésük révén messzire eltértek a teremtett
világ általunk ismert részének legtöbbjében uralkodó ideáktól. Mi
úgy látjuk, barátaim, hogy az ember a Föld bolygón tapasztalatai
és kísérletei közepette elszigetelődött a gondolkodásában és elvágta
azt attól, ami számunkra megszokott az általunk tapasztalt teremtés határtalan térségeiben.
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Arra bíztatlak benneteket, barátaim, hogy emlékezzetek arra, amit
hoztunk nektek. Amikor legközelebb, mondjuk úgy, sarokba szorítanak a fizikai létetek illúzióján belül győzedelmeskedő körülmények, emlékezzetek rá, mit tanultatok, és ne feledjétek el azt,
aminek megszerzéséért oly keményen megdolgoztatok. Bármikor
dönthettek úgy, hogy szükségeiteket és vágyaitokat a fizikai illúzión belüli dolgokról az Atya teremtésében élő lényetek szükségeire
és vágyaira cserélitek. Mindaddig, amíg céljaitok a fizikai illúzió
keretein belül rejlenek, addig szükségszerűen alárendeltjei lesztek
az eme illúzióban uralkodó törvényszerűségeknek. Ha vágyaitok
megváltoztathatók annak alkalmazásával, amit tanultok, és a Végtelen Egység teremtésébe emelkednek, akkor, barátaim, sokkal
több lehetőségetek nyílhat kikászálódni a sarkokból, ahová az illúzió szorítani látszik titeket.
Ezeket a sorokat olvasva néhány olvasó számára a gondolatok aligha
tűnnek gyakorlatiasnak és mindenképp túlságosan idealista módszernek annak tárgyalására, amit sokan a New Age-nek vagy a Vízöntő
Korszakának neveznek. Bizonyosan valószínűtlennek látszik, hogy egy
egész bolygó olyannyira tévúton járjon filozófiailag, és hogy tőlünk
állítólag jóval fejlettebb lények ennyire törődjenek velünk, hogy segíteni próbálnak rajtunk.
Ám kutatván a „kozmikus” filozófiai rendszer központi eleme után,
azt találjuk, hogy ez amennyire világos és egyszerű anélkül, hogy a
legkisebb mértékben is túlegyszerűsített lenne; amennyire etikus anélkül, hogy dogmatikus lenne – röviden: olyannyira informatív. A következő részben Hatonn a valóság természetéről beszél, amely általánosságban véve úgy látszik, elkerülte a földi ember figyelmét:
Barátaim, a földi ember nagyon rövidlátóvá vált a teremtés elismerésében. Nem érti az őt körülvevő egyszerű és gyönyörűséges élet
igazi jelentőségét. Nem ismeri el a keletkezését és megújulását.
Rájött, hogy a légkör, amit belélegez, a növényi élet ciklusán keresztül termelődik újra, hogy ellássa őt együtt a többi élőlénnyel,
és mégis a bolygó lakosságának zöme számára e folyamat egy
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technológiai gyakorlatnak tűnik, semmint egy teológiainak. Eszük
ágában sincs a Teremtő terve, hogy ellássa gyermekeit, hogy ellássa minden szükségüket, s hogy tökéletes körülményeket nyújtson.
A földi ember elveszítette a tudatosságát, amely veleszületett joga.
És miért veszítette el, barátaim, ezt a tudatosságot? Azért veszítette
el, mert lekötötték figyelmét a ketyerék és az ő saját találmányai.
Elbűvölték a játékai és az ötletei. Egy gyermek tudati szintjén áll.
Mindez nagyon gyorsan orvosolható, és az ember az elméje által
teremtett illúzió elismerésétől újra visszatérhet a valóság elismeréséhez. Ehhez annyi kell csupán, barátaim, hogy a valóság elismerésére egyéni szinten nyitottá tegye magát a meditáció folyamatán
keresztül, mivel e folyamat lenyugtatja az aktív tudatos elméjét,
mely szüntelenül ingereket keres az oly sok földi évszázadon át kifejlesztett illúzióban. Azután nagyon gyorsan visszatérhet a valóság
és a valós teremtés működésének tiszteletéhez.
Ehhez kell, barátaim, visszatérnie a földi embernek, ha a valóságot
meg akarja ismerni: az abszolút szeretet egyszerű gondolatához, az
összes testvérével való teljes egység gondolatához, függetlenül attól, hogy azok hogyan fejezik ki magukat vagy hogy kik is ők, mivel ez Teremtőtök eredeti gondolata.
Az Atya teremtésének, ahogy Hatonn nevezi, így a természete nagyon
egyszerű: a szeretet az építőköve minden létező dolognak és ezek minden funkciójának.
Mégis ez a „valós” teremtés nyilvánvalóan nem a legfőbb szempont
legtöbbünk fejében, mivel egy napról-napra légkörben élünk, melyre
a Konföderáció elég gyakran illúzióként hivatkozik.
Mi, a Végtelen Teremtőt Szolgáló Bolygók Konföderációja béliek,
sok-sok évetek óta tisztában vagyunk a valóság több vezérelvével.
Mi azért vagyunk tisztában e vezérelvekkel, mert nyitottá tettük
magunkat ezek előtt, mint ahogy bolygótok népe is megteheti
ugyanezt.
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Meditáción keresztül lehetséges teljesen lecsökkenteni azt az illúziót, amelyet most érzékeltek, mely az elkülönülés – egy illuzórikus elkülönülés – létrehozója, azzá, ami ő valójában: egy komplett
illúzióvá. Bővebben is beszéltünk nektek a meditációról. Sokszor
beszéltünk nektek a valóságról, a szeretetről és a megértésről, mégsem tűntök képesnek felülkerekedni az illúzión.
Az illúzió miértje, barátaim, olyasmi, amit a földi ember hozott
létre. Vágyaitól vezérelve hozta azt létre. Az illúzió hasznos. Nagyon hasznos azok számára, akik igen gyors iramban kívánnak fejlődni megtapasztalván azt és felhasználván azt, míg benne tartózkodnak. Sokan közülünk, akik bolygótok körül cirkálnak, szeretnének olyan lehetőségekkel rendelkezni, mint ti, az eséllyel, hogy
benne legyenek az illúzióban és aztán, a megértés gyakorlásával,
kihasználni az illúzió adta lehetőségeket. Ez egy módja a spirituális
fejlődésnek, és már sok testvérünk felkereste.
Nem győzöm eléggé hangsúlyozni, mennyire szükséges, hogy képesek legyetek megérteni az illúziótokban rejlő lehetőségek jellegét, majd aztán, önvizsgálattal és meditációval oly módon válaszolni erre, ami kifejezi a mindnyájunkat létrehozó gondolatot: a
Teremtőnk gondolatát. Ezt megtette a tanító, akit Jézusnak hívtok. Ez a férfi felismerte a helyzetét. Felismerte az illúziót. Megértette az illúzióban rejlő lehetőségek értelmét, és úgy válaszolt ezekre az illúzióban lakozó potenciálokra és cselekvésekre, hogy a válasz a Teremtő gondolatát, a szeretet gondolatát fejezte ki.
Tartsátok mindenekelőtt észben, hogy az általatok tapasztalt illúzió egy olyan illúzió, amely azzal a céllal vesz körbe benneteket,
hogy tanítson. Csak akkor képes bármit is tanítani nektek, ha a
tanításaira felfigyeltek. Mondják, hogy „Isten útjai kifürkészhetetlenek.” Noha az út kifürkészhetetlennek tűnik, ez az út a spirituális fejlődés útja. Sok-sok lélek tapasztalja azt az illúziót, amelyben
ti is benne találjátok magatokat, ám ugyancsak kevesen használják
fel az illúziót tanulásra. Egy tudat alatti szinten kívül másként
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nem, mivel nem tették lehetővé saját kereséssel azt, hogy tudomására jussanak annak, hogy ezt megtehetnék.
Ha egyszer az egyén tisztába került vele, hogy az illúziót, amelyben fizikai világotokon benne találja magát, lehetséges a spirituális
növekedésére felhasználnia, akkor meg kell tennie a következő lépést is, és függetlenül az őt érő körülményektől, fel kell használnia
ezt a tudást Teremtője szeretetének és megértésének kifejezésére.
Idáig olvasva már mindenki számára világos lett, hogy a meditáció
mindenkor javallatos mint legjobb módszer a megértés megszerzésére,
a spirituális előrelépésre, és az illúzió természetének valamint tapasztalásunk miértjének felismerésére. Minden egyes személy egy illúzió
vagy játék részese, amelyben, ha kívánjuk, meditáció révén felhasználhatjuk önnön tudatosságunkat egy gyorsabb ütemű növekedés keltésére a személyes evolúció terén. De hogyan jutunk el addig a pontig,
ahol e folyamatot, mely gyakran igencsak nehézkesnek tűnik, már
felfogtuk, s ahol az elkezdődhet?
A vágy a kulcsa, barátaim, mindannak, amit kaptok. Ha vágysz rá,
megkapod. Így szól a Teremtő terve, az a terv, amelyben minden
Része pontosan azt kapja, amit kíván. Barátaim, a most tapasztalt
illúzióban gyakran úgy tűnik, hogy nem azt kapjátok, mint amire
vágytok. Valójában ennek épp az ellenkezője látszik igaznak
sok-sok esetben. Ellentmondásnak tűnik, hogy emilyen állítás
hangozzék el, s hogy amolyan látható vágy-eredmények valósulnak meg, és mi mégis kivétel nélkül állítjuk, hogy az ember mindig pontosan azt kapja, amire vágyik. Talán, barátaim, nem értitek a vágyat. Talán ez a megértés nem az intellektuális elmétekben
keresendő. Talán meditációban kell időt eltöltenetek ahhoz, hogy
az igazi vágyatokat meglássátok. Lényetek és a Teremtés oly sokkal, de sokkal többmindent tartogat, mint aminek jelen illúziótokban, mostani intellektuális adottságaitokkal örvendtek.
E bolygó népének igen nehéz feladnia illúzióját, feladnia kialakított ismereteit, amelyeket következetesnek hitt. Ám ez nem a va37
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lóság. Ez egy csalóka, illúzió szülte illúzió. Egyszerű terméke azon
komplexitásoknak, amiket az ember hozott létre ezen a bolygón.
Álljatok mellénk gondolkodásotok különválasztásában az efféle
komplexitásoktól, és fedezzétek fel, mi hozott létre benneteket és
mindent, amit tapasztaltok és gondoltok. Ismerjétek meg a Teremtőtöket. Ismerjétek meg az Ő szándékát, és ha már ismeritek e
szándékot, ismerni fogjátok a sajátotokat is, mivel ti és a Teremtőtök egyek vagytok, s ti egyek vagytok az Ő összes részével s így az
összes lénytársatokkal teremtésszerte. Amikor már tudjátok a vágyát, akkor ezt érezni fogjátok. Többé nem lesz bennetek zűrzavar. Kérdésetek sem lesz több. Akkor megtaláljátok, amit kerestetek. Meglelitek a Szeretetet, mert a Teremtőtök szándéka ez: hogy
az Ő összes része kifejezze és megtapasztalja azt a Szeretetet, amely
létrehozott titeket. Ez egyszerűen fellelhető meditációban. Semmilyen mennyiségű, emberek intellektuális okfejtései közt való kutatás, gondos tervezés vagy alapos értelmezése írott vagy kimondott
szavaknak nem vezethet el titeket ehhez az egyszerű igazsághoz.
A konföderációs üzenetek jó része összpontosít a keresés és a vágy
fogalmára, melyből kisejlik, hogy az egyén akarata központi az adott
entitás evolúciós versenyfutására nézve. Valójában az üzenetek kimondják, hogy a szabad akarat az univerzum alapköve. Az egyes entitások nem csak egy egység részeiként, hanem eme egységnek teljesen
egyedi részeiként lettek kitalálva. A személyek szabad akarata mindenek felett áll, s a Konföderáció mindig elkerülni igyekszik bármely
személy szabad akaratának megsértését. A földi emberrel való kapcsolatteremtésük e szabad akarat iránti mély elkötelezettségben ölt alakot:
Mi nem óhajtjuk igazság-felfogásunkat rákényszeríteni embertársaitokra, márpedig ha közvetlenül lépnénk velük kapcsolatba, azzal ezt tennénk. Ki sem kerülhetnénk ezt, mivel jól artikulált igazságunkat sokan közületek készként fogadnák el. Nem akarjuk,
hogy a Teremtő igazságának végső képviselőinek gondoljatok
bennünket. Úgy kívánjuk ezt népeiteknek átnyújtani, hogy ők saját akaratuk szerint el is fogadhassák vagy el is utasíthassák. Mi ezt
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egy szükséges előintézkedésnek hisszük a teljes emberiség szellemi
fejlődésében: hogy fejlődésének egy pontján megadassék számára a
pozíció, melyből elfogadhatja vagy elutasíthatja mindazt, ami a
további fejlődéséhez szükséges neki. Ilyen módon, és csak ilyen
módon ismerheti meg az igazságot, a Teremtő igazságát, az egyszeri igazságot, mely a teremtés, a szeretet igazsága a teremtésben.
Ezt belülről kell felismerni. Lehetetlen kívülről valakire kényszeríteni. Azokat az embereiteket próbáljuk ösztönözni, akik könnyen
serkenthetők a bennük rejlő igazság megkeresésére. Teremtőnk
vezérelvében való felfogásunk úgy kívánja, hogy rejtve maradjunk,
mivel nem szolgálhatunk úgy egy egyént, hogy közben rossz szolgálatot teszünk a szomszédjának, elméjében bizonyítva létezésünket, mivel a Föld bolygón sokak jelenleg nem kívánnak hinni vagy
bizonyosságot szerezni létünkről. Ebből az okból kifolyólag azokhoz kell szólnunk, akik olyan médiumokon keresztül végeznek keresést, mint ez. Szükségesnek tartjuk úgy átadni a keresőknek azt,
amit keresnek, hogy ők egymaguk értékelhessék ki ezek hasznát,
és az általunk hozott gondolatokat a maguk módján fogadhassák
el vagy utasíthassák el, s így érthessék meg a mindannyiunk által
közösen lakott teremtett világ valóságát.
Ha egyszer létrejött az üzenet fogadási vágya, akkor az üzenetek valóban rendelkezésre állnak, nemcsak a mi csoportunk részéről, hanem
sok más úgynevezett kontakta vagy channeling csoport részéről is
szerte a világon. Valójában kevés újat találunk a „kozmikus” filozófiarendszerben. Fogalmaik alapvetőek, mélyek és egyszerűek. A Konföderáció e meditációs és tanulmányozási rendszer nagy céljainak nevet
is adott: megértés.
Embertársaitok közül sokan tekingetnek manapság az illúziójukon
kívülre. A keresők számára fel is ajánljuk felfogásunkat. Nem
akarjuk azt az érzést kelteni, hogy a végső bölcsességgel rendelkeznénk. Csak annyit próbálunk sugallni, hogy talán annak, amit kínálunk, értéke van, mivel tapasztalataink során (mindazon, amin
a földiek, mi is keresztülmentünk) úgy találtuk, hogy a szolgálat
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keresésének létezik egy legelőnyösebb iránya. Médiumokon keresztül – mint ahogy itt ma este is – ügyelünk rá, hogy a keresők
számára megértést nyújtsunk. Jelenlétünk szerepe a keresés serkentése. E folyamat révén reméljük bolygótok lakói közül a lehető
legtöbbet elérni azokból, akik szívesen lépnének érintkezésbe velünk. Azt reméljük, hogy a nagyon közeli jövőben sokkal több
emberrel tudunk majd kapcsolatot teremteni bolygótok népéből
azokkal, akik megértésre vágynak. A különböző, hogy úgy mondjam, típusok keveréke miatt nehéz ezekkel az emberekkel kapcsolatba lépni, de igencsak megéri a fáradozást már akár az is, hogyha
egyikükkel sikerül.
Tovább folytatjuk majd azt, amit most is teszünk, hogy ilyen instrumentumokon keresztül szólunk, mint ez, amíg bolygótok népéből kellő számmal tudatára nem ébrednek az igazságnak. Szüntelen próbáljuk elhozni, sok-sok kommunikációs csatornán keresztül, az egyszerű üzenetet a Föld népének: az egyszerű üzenetet,
amely a mindenek egyszerű felfogását adja meg számára, ami nem
más, mint a szeretet.
A megértést, azt a felfogást, mely egy Végtelen Teremtő szeretetét
mutatja be nekünk, újra és újra akként írják le, hogy minden egyéb
módszertől sokkal könnyebben elérhető meditáció révén:
Vannak információs darabkák, melyek fontosak, és vannak mások
is, melyek nem azok. A bölcsesség egy ugyancsak magányos elfoglaltság, barátaim. El kell fogadjátok ezt az igazságot, ha a bölcsesség terhét veszitek magatokra. Amit tudtok, arra gondotok kell legyen, mert tudásotoknak a valós teremtésben hatalma van, vágyatok pedig az irányt képezi, ahová ez a hatalom összpontosul; de
legyen hitetek, barátaim, abban, amit tudtok, és amit tanultok.
Hiteteket és felfogásotokat tápláljátok a meditáción keresztül.
Minél tovább juttok ezen út mentén, barátaim, annál jelentőségteljesebbnek találjátok majd az egyszerű kijelentést: meditáljatok.
Egy egyszerű folyamatként indul, de apránként életmódotokká
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válik. Figyeljétek meg, amint előrehaladtok saját spirituális útvonalatokon.
Médiumi közlésekben rendszeresen utalás történik arra, hogy a kereső
tudati állapotában folyamatos lehetőség nyílik egy sokkal kellemesebb
beállítottságra, mint annál az embernél, aki nem kötelezte el magát
aktívan arra, hogy az önképzés és a keresés útját járja. Emellett azonban más megjósolható gyümölcsei is vannak a meditációnak s keresésnek, ami az efféle üzenetek közvetítőinek felkelti a figyelmét.
Emlékezzetek rá, barátaim, hogy a mások szolgálata saját énünk
szolgálata. Figyeljétek meg, hogy nem azt mondjuk, hogy a szolgálat olyan, mintha saját énünket szolgálnánk. Itt nem hasonlóságról beszélünk mások és önmagunk között. Azonosság van. Teljesség és egység van. Ennélfogva ami negatívumként érződik a
nyáj egy báránya számára, azt érzi a saját énünk, és azt érzi a Teremtő is. Itt köszönt be az a szolgálat, amelyet önmagadnak és a
Teremtőnek egy másvalaki szolgálatán keresztül próbálsz megadni, s amely foltot ejt a tökéletes szolgálaton, amit te vittél volna
véghez. Nem szabad elfelejteni, hogy minden egyes személy teljesen szabad egyéniség, akinek függetlenségét semmivel nem szabad
megingatni, s akinek azonossága mégis egy marad veled.
1

Egy nagy jelentőségű dolgot kell most csak fontolóra vennetek. Ez
pedig nem más, mint a szolgálatra való személyes felkészülésetek.
Szolgálni kívánjátok a társaitokat, ennélfogva szükséges, hogy felkészítsétek magatokat erre a szolgálatra. Ez persze, barátaim, meditációban történik. Nem győzzük hangsúlyozni a meditáció szerepét. Ezzel a módszerrel választ kaphattok minden kérdésetekre.
Nehéz ezt felismerni, de igaz. Minden kérdésetek leegyszerűsíthető egy roppant egyszerű fogalomra. E felismerést megszerezhetitek
A  szimbólum jelöli az egyik szöveges átiratból származó idézet és az
adott témához kötődő, de másik szöveges átiratból származó idézet elválasztását.
1
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a meditációban. Mihelyst ezt megtettétek, készek lesztek a szolgálatra, éppúgy, ahogy mások is tették és teszik azt bolygótokon. Az
ő példájukat kövessétek; fordítsatok időt a meditációra. Képezd
magad, hogy elérhesd embertársadat és az őt érő zűrzavar sötétségéből kivezethesd a hőn áhított fényre.
Egy szolgálat, amelyet a konföderációs források nagymértékig elismernek, a csoportosan kiképezett szóbeli médiumok nyújtotta szolgálat, mint az 1962 óta Louisville-ben működő csoportunké. Sosem
jelentenek ki olyat, hogy az üzenetük páratlan lenne vagy hogy „üdvözülni” csak az ő üzenetük megfogadásával volna lehetséges. Ők is tisztában vannak azonban azzal, hogy sokan keresik az igét a hagyományos vallásokon és a klasszikus filozófián kívül. Ebből következik,
hogy itt állomásoznak azzal a céllal, hogy értesüléseket tegyenek közzé, szolgálatukat viszont csupán szóbeli médiumokon keresztül vihetik
véghez.
Több kereső ember van ezen a bolygón ma, mint amennyi a
múltban volt. Ám a keresési kísérletükben sokan meglehetősen
irányvesztettek, és jelenleg sokkal több olyan médiumra van szükség, mint ez is, aki közvetlenül képes fogni azokat a gondolatokat,
amelyeket oly sokan keresnek e bolygó lakosai közül. Mostanság
azon dolgozunk, hogy nagyobb létszámmal hozzunk létre gyakorlott szóbeli csatornákat, akik kellően könnyedén képesek gondolataink fogadására. Ehhez napi meditáció szükséges. Ez minden,
ami kell hozzá: napi meditáció. Feltételezzük persze, hogy a napi
meditáció végzése közben vágynak a kapcsolatunkra.
Mint olyasvalaki, aki éveken keresztül meditációs csoportok résztvevője volt, ha szabadna javasolnom, egyéni meditációs gyakorlatok
során ne kíséreljünk meg kapcsolatot teremteni konföderációs forrásokkal. Jobb az efféle kísérletet csoporthelyzetben végezni, lehetőleg
olyan csoportban, ahol jelen van legalább egy tapasztalt fogadó. Akár
egyedül, akár csoportban meditálunk, ugyancsak erősen ajánlok valamiféle „behangolást”, hogy a rákövetkező meditáció a lehető legmagasabb szellemi szinten történhessen. Ez a „behangolódás” bármilyen, a
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meditáló számára előnyös módon történhet. A Miatyánk, az
Óm-ozás, egyéb ének vagy kántálás, valamely inspiráló írás felolvasása,
vagy a Teremtő „fehér fényének” gondos vizualizációja mind-mind
hasznos „behangoló” módszerek.
A reinkarnáció nagyon alapvető a konföderációs üzenetekben. A meditációs és keresési folyamatok egyik legbecsesebb gyümölcse a keresőnek azon képessége, hogy áthatolhat a Ré által „felejtési folyamatnak” mondott eseményen, mely a születésünk idején történik, így
ezáltal tisztába kerülhetünk a jelenlegi megtestesülésünkben ránk váró
feladatokkal. Ezek a leckék mindig olyasmi körül forognak, mint hogyan szerethetünk jobban, teljesebben, mélyebben, vagy több kedvességgel és megértéssel. Mindamellett minden egyes embernek más és
más feladatai vannak:
Testet öltésetek időpontjában, barátaim, még ki-ki tudatában volt
annak, hogy bizonyos leckék, amelyeket idáig még nem sikerült
elsajátítania, jelen inkarnációja megoldandó feladatait képezik. Ha
úgy tűnik számodra, hogy az illúzióban eltöltött egész életedet egy
sor meghatározott fajtájú nehézség tarkítja, akkor majdnem bizonyos, hogy valamiféleképp tisztában vagy az egyik feladatoddal.
Mint láthatod, ezeket a leckéket nem lehet elkerülni. Meg kell
őket tanulni.
Továbbá rá kell mutatnunk, hogy mihelyst megtörtént a szembesülés egy ilyen leckével, akkor ami a megértéstől a leggyakrabban
elválaszt, az a saját gondolkodásod. A tudatos gondolkodási folyamataitok eléggé képesek önpusztító irányt venni abban az értelemben, hogy segédkezhetnek elkerülni azon leckéket, amelyeket a
valóságban el szeretnél sajátítani. Ennélfogva azt javasoljuk, hogy
amikor közel kerülsz egy leckéhez, akkor, ha lehetséges a tudatos,
analizáló elmefolyamatok egy ideiglenes fegyelmezését elérned,
akkor egy sokkal tisztább elmeállapottal térhetsz vissza a problémához, készen állva arra, hogy megtanuld azt, amiért erre az élettapasztalásra idejöttél, semmint hogy elkerülnéd azt, aminek megtanulására ide érkeztél.
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Tudjuk, milyen nehéz minden alkalommal elérni a meditatív állapotot, mivel voltunk már a ti helyzetetekben, és tisztában vagyunk és ismerjük azt a bizonyos fajta illúziót, amelyet ti fizikainak neveztek. Bíztatunk tehát benneteket arra, hogy támaszkodjatok egy szertartás-jellegű meditációra, majd pedig próbáljátok
meg egy fél-meditatív állapot mindenkori fenntartását elérni, s
ezen pusztán a figyelem fókuszának egy olyan állapotát értjük,
amellyel megelőzhető, hogy a destruktív impulzusaid teljesen szabadon elködösítsék az agyad, és a megtanulandó leckéid elsajátításában, amiért ide jöttél, megakadályozzanak.
Megtámogatásául valamennyi leckének, amiket meg kell tanulnunk a
szeretetről, álljon itt az alapvető gondolat, hogy minden dolog egy:
Meditálj a teljes egységén saját magadnak és mindennek, amit
csak látsz. Ne csak egyszer, és ne csak nyugodt pillanatokban tedd
ezt, hanem mindig, s különösen nehéz körülmények között. Mert
amennyire szereted s magaddal egységben érzed mindazon dolgokat, amelyek nehezek számodra, úgy fognak ezek a körülmények
csillapodni. Ez nem valamely a fizikai illúziónkon belüli törvény
hatására, hanem a Szeretet Törvényének hatására történik így, mivel az a test, ami a szellemé, mely áthatja a fizikai testet, a fizikai
testedénél magasabb rezgésű, és azok a változtatások, amelyeket a
szellemi tested szeretetével idézel elő, szükségszerűen vissza fognak
tükröződni a fizikai illúzióban is.
Minden egy, barátaim. Az én hangom most az instrumentum
hangja, az én gondolataim az ő gondolatai. Kérlek, higgyétek el,
hogy az általunk számotokra felajánlott vibrációk nem egy személyiség vibrációi, hanem a Teremtő vibrációi. Mi is közvetítők vagyunk. Csupán egy hang van. Ebben a rezgésszintben mi
ön-tudatosan tisztában vagyunk azzal, hogy ez a hang a Teremtő
hangja. Ehhez egyszerűen csak fel kell emelni a Teremtővel nem
annyira ön-azonos tudatú vibrációkat. Végül minden dolog harmóniába fog kerülni a megértésetekhez képest.
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Még ha a körülötted lévők számára diszharmonikus és nehéz marad is az univerzum, de te elméd figyelmét rajta tartod a Teremtő
egységén, akkor a saját világod harmonikussá fog válni, mégpedig
nem a te tetteid eredményeképpen, hanem a Teremtő puszta szeretete révén.
Sok forrásból halljuk, hogy egy bizonyos evolúciós korszak végnapjaiban élünk. A keresztény hit népszerű írói vették a Jelenések Könyvét,
és megvizsgálták azt egy olyan módon, hogy azt sugallja, hogy az
Armageddon napjai közel vannak. Tudósok számos könyvben járták
körül a lehetőségét, hogy szokatlan bolygóegyüttállások, mint a Jupiter-hatás, várhatók most és a 2000-es évben, felnagyítva ezzel a földi
változások lehetőségét. Más tudósok bizonyítékok sorát vizsgálták
meg egy valószínű póluseltolódásra vonatkozóan a 2000-es év környékén. Edgar Cayce és hozzá hasonló próféták szintén közvetítettek
információkat efféle drasztikus földi átrendeződésekről, majd ennek
tetejébe áll természetesen mindannyiónk aggodalma a szigorúan csak
emberkéz általi bolygóméretű pusztulás lehetőségéről. Mi magunk is
gyűjtöttünk információkat találkozóinkon a földi változások témájában:
Bolygótokon van egy évszak, amely rendkívüli hevességű lesz fizikai illúziótokra nézve. Ennek fizikai okai változóak. Tudósaitok,
amíg tudnak, sok időt töltenek majd el azzal, hogy próbálják katalogizálni mindazon feltételt, amelyek bolygótok fizikai síkján katasztrófákat idéznek elő. Amiről tudósaitok beszélnek, nagyon is
igaz, és része annak a programnak, amelyet a szent iratok, melyek
nektek szerte a Föld színén megvannak, előre megjósoltak.
Nem megengedett, de nem is lehetséges elmondanunk nektek,
hogy pontosan milyen események fognak lejátszódni, vagy hogy
ezek mikor esedékesek, annak köszönhetően, hogy a pontos eseményeknek a bolygótok népének szívében és lelkében uralkodó
rezgésnemek a meghatározói. Nagy mennyiségű karma halmozódott fel magán a Föld bolygón belül, amelynek helyre kell billennie, amint a ciklus átvált, és ezek a dolgok testet fognak ölteni.
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Hogy pontosan mikor, és hogyan, azt meg nem mondhatjuk, de
nem is akarnánk, barátaim. Mert az eső, a szél és a tűz csak azokat
a dolgokat fogja elpusztítani, amelyek a harmadik rezgési szinten
vannak. Csak azért értékelitek túl ezeket a dolgokat, mert nem
tudjátok elképzelni, hogy milyen lehet egy negyedik
denzitásszintű lét. Azt javasoljuk nektek, hogy egy pillanatot se
vesztegeljetek arra, hogy a harmadik denzitású létállapot fenntartásával kössétek le magatokat akkor, amikor a vibrációs változás a
negyedik denzitásba már befejeződött.
Ha lelked számára az érettségi napja elérkezett, akkor a negyedik
dimenzióba való kiemelkedésedhez szükséges dolgok befejezettnek
tekinthetők. Mindent el fognak intézni azok a segítők, akiknek létezéséről feltétlenül tudomásod kell legyen.
Rendkívül nagy a valószínűsége, hogy kár fogja érni azon dolgokat, amelyekkel magadat azonosítod a harmadik denzitásban. Ha
világosan akarunk beszélni, a halál árnyékának völgyét fogjátok
meglátni. Ugyanezeket a szavakat, barátaim, már elmondták nektek korábban, mégis úgy ragaszkodtok a fizikai testhez és a fizikai
környezethez, mintha a lelketek kapcsolódna állandó jelleggel
hozzájuk.
Emlékeztethetünk-e titeket arra, hogy a lelketeket sem a fejetekben, sem a kezetekben, sem a mellkasotokban, sem a lábatokban,
sem a lábfejetekben nem fogjátok megtalálni, hogy a szellemeteket
sehol nem lelhetitek meg, semmilyen művelettel el nem távolíthatjátok, nem segíthettek neki. A szellemetek egy burokban lakozik. A burok eltávolítható, de ez nem számít. A lélek nem hal
meg.
Mi lehet a metafizikai jelentése bolygónk e felvázolt fizikai traumájának? A Konföderáció szerint maga a bolygónk vándorol át egy új vibrációba, a tér és idő egy új porciójába, amelyet hívhatunk Új Korszaknak (New Age), de amelybe nem léphetünk be anélkül, hogy igazán meg ne tanultuk volna a szeretet leckéit, melynek megtanulását
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vagy meg nem tanulását mi vállaltuk magunkra, sok leszületésen keresztül. Ezért a Konföderáció szerint a döntésünk, hogy a pozitív utat
követjük-e vagy sem, igen lényeges:
Egy döntést kell meghoznotok igen hamarosan, és kívánatos lenne, hogy a bolygó összes lakója megértse ezt a döntést, amelyet
meg kell majd hozni. A bolygó sok lakója számára nehéz lesz
megérteni, hogy miféle választás is ez, mivel ez egy olyan döntés,
amelyet idáig nem mérlegeltek. Olyannyira el vannak foglalva a
mindennapi tevékenységeikkel, a zavarukkal, a nagyon egyszerű
jellegű vágyaikkal, hogy képtelenek most egy olyan döntés megértésén fáradozni, amelyet mindjárt meg kell hozniuk. Akár akarják,
akár nem, akár megértik, akár nem, függetlenül bármely befolyásolástól, minden egyes egyénnek, aki a Föld bolygón tartózkodik,
rövidesen döntést kell majd hoznia. Nem lesz köztes mezsgye.
Lesznek azok, akik a szeretet és a fény útja mellett döntenek, és
lesznek azok, akik másként.
A döntés nem úgy fog zajlani, hogy azt mondom, „Én a szeretet és
a fény útját választom.” vagy „Én nem azt választom.” A verbális
választás semmis lesz. A döntés az adott egyén döntésének kinyilvánításán fog megmérettetni. Ez a kinyilvánítás nagyon könnyen
értelmezhető lesz a mi számunkra, vagyis az Őt szolgáló bolygók
konföderációja béliek számára. A döntés mércéje az egyén – mi
úgy nevezzük – vibrációs szintje lesz. Ha az egyén a szeretet és
megértés választását hozók közé kíván lépni, ehhez szükséges,
hogy vibrációs szintje meghaladjon egy bizonyos minimális értéket. Sokan vannak most olyanok, akik közel állnak ehhez a minimális szinthez, de a földetek felszínén uralkodó helytelen gondolkodás folyamatos kondicionálása végett ők vagy libikókáznak e
pont körül, vagy némely esetben akár el is távolodnak a szeretet és
megértés ösvénye mellől. Sokan vannak olyanok is, akiknek vibrációs rátája jelenleg kellően magas ahhoz, hogy bármely nehézség
nélkül léphessenek át abba a vibrációs denzitásba, amelyet e bolygó immár hamarosan meg fog élni.
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A jövő valamely pontján tehát, valami olyasmi, amit a Konföderáció
szüretnek nevez, be fog következni. Az ítélet napjának jelen koncepciója abban különbözik az eszkatológiaitól, hogy a minket megítélő
nem egy tőlünk különálló Isten, hanem a bennünk élő Isten. A szüret
eredményeként egyesek a szeretet és fény új korszakába lépnek, hogy
ott új leckéket sajátítsanak el egy nagyon pozitív és gyönyörű
denzitásban, ahogy a Konföderáció e terminust használja. Másoknak
meg kell ismételniök a leckék ezen kimondott szakaszát, és újratanulniuk a szeretet leckéit. A következőkben a konföderációs entitás,
Hatonn beszél újracsak a szüretről, valamint arról, hogy Konföderáció
miért üzen kontakt csoportokon keresztül:
Szüret lesz – ahogy hívhatnátok talán –, lelkek szürete, hamarosan
a bolygótokon. Megpróbáljuk a lehető legnagyobb termést begyűjteni e bolygóról. Ez a mi küldetésünk, mivel mi vagyunk a
Szüretelők.
Hogy a lehető legnagyobb hatékonyságot elérjük, ahhoz először
egy keresési állapotot próbálunk teremteni a bolygó azon lakosai
közt, akik hajlandók keresni. Ezek volnának azok, akik közel állnak a vibráció elfogadható szintjéhez. Az e szint felettiek persze
nem olyan érdekesek számunkra, hiszen ők már, ahogy mondjátok, megütik a mércét. A sokkal a szint alatt lévőkön pedig sajnos,
mi jelenleg nem segíthetünk. Most azoknak a számát próbáljuk
emelni egy relatíve kis százalékkal, akik a szeretet és megértés ösvényére lesznek begyűjtve.
A bolygó lakosaiból még ez a kis százalék is hatalmas létszám, a mi
küldetésünk pedig az, hogy a tiétekhez hasonló csoportokon keresztül terjesszünk el információkat oly módon, hogy azokat elfogadhassák vagy elvethessék, vagyis azok olyan állapotúak legyenek,
hogy híján legyenek annak, amit bolygótok népe bizonyítéknak
tart.
Nem konkrét bizonyosságot kínálunk nekik, ahogy ők mondani
szokták. Igazságot kínálunk nekik. Küldetésünk fontos eleme,
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hogy Igazságot kínálunk bizonyíték nélkül. Ily módon a motiváció az egyén számára minden esetben belülről jön elő. Ily módon
az egyén rezgési szintje megemelkedik. Bizonyíték felkínálása vagy
az említett Igazság oly módú rákényszerítése az egyénre, hogy ő
kénytelen legyen elfogadni azt, nem járna hasznosítható hatással a
vibrációs szintre nézve.
Ez, barátaim, a népetek megközelítését illető módszerünk rejtélye.
Egy másik fogalom, ami az állítólagos ufó entitásokkal való számos
kommunikáció eredményeképpen napvilágot látott, a „Vándorok”
fogalma. Ezek általában szolgálatra irányult emberek, és ahogy várható is, igen gyakran nehézségük támad beilleszkedni a Föld planetáris
vibrációiba. Érzik is sokszor, hogy nem illenek be vagy hogy nem
tartoznak ide, ugyanakkor igen gyakran számos tehetséggel vannak
megáldva a művészetek vagy a tanítás terén, vagy egyszerűen a boldog
és örömteli vibrációk megosztásában, melyek bizonyosan nem az egyszerűbb elégedetlenkedés normál magatartására utalnak.
Ez a fogalom különösen érdekes sok ember számára, akik vonzódást
éreznek a Ré anyag iránt, mivel a Vándorok – az anyag szerint –
summája alapján könnyedén fel képesek ismerni annak értékét. Ma a
Földön nem csupán egy-két Vándor él: Ré szerint számuk 65 millióra
tehető. Ők más, harmonikus környezetű denzitásokat hagytak hátra
egy kiemelkedően nehéz és veszélyes feladat miatt, mivel ha egy Vándor nem képes élete során legalább valamennyire áttörni az ebbe a
denzitásba való leszületéskor esedékes felejtés fátylát, és felidézni magában a szeretetet és fényt, amelyet a személy megosztani szándékolt,
akkor elképzelhető, hogy a Vándor a harmadik rezgésszintű illúzió
foglyává válik, karmát gyűjt magára, és visszaérkezése otthon bolygójára mindaddig várat magára, míg az ebben az életében a harmadik
denzitásban okozott egyensúlytalanságok újra ki nem egyenlítődnek.
Amikor Don Elkins és én 1976-ban megírtuk Az UFO titkai c. könyvünket, egy teljes fejezetet szenteltünk a Vándoroknak, amelyben
regressziós hipnózis során gyűjtött anyagokat használtunk fel három
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hölgyről, akik ebben az életükben barátnők, s akik külön-külön
visszavive független, ámde jól összeillő történeteket meséltek el más
bolygón eltöltött életük idejéből.
Miután a könyv nyomdába került, kapcsolatba tudtunk lépni egy
férfival, akit a hölgyek úgy neveztek meg, hogy vele együtt töltötték el
életüket ezen az idegen bolygón. A férfinek, aki akkoriban diákként
dolgozott vegyészmérnöki diplomáján, nem volt részletes tudomása
kutatásainkat illetően, azt a tényt leszámítva, hogy hipnózissal dolgozunk. 1975. május 10-én Don és Lawrence Allison, a gyakorlott hipnotizőr, akivel gyakran dolgoztunk, amíg Louisville-ben lakott, együtt
ültek le e negyedik önkéntesünkkel és láttak neki felfedezni negyedszer is ezt az idegen világot. Az információk különösen érdekesnek
bizonyultak, mivel mindhárom korábbi regresszió lírai volt és gyönyörű, ámde aligha műszaki jellegű leírás. Negyedik alanyunk merőben
más háttérrel rendelkezett, és képes volt sokkal pontosabban és világosabb módon látni dolgokat. A negyedik visszaemlékezés tökéletesen
illett az első három alany által elmondott történetbe.
A legelső dolgok egyike, amire Don és Larry rákérdeztek (hol az egyikük kérdezett, hol a másik), a ruházat volt.
K: Mibe van felöltözve?
V: Fehérbe.
K: Fehér mibe?
V: Laza fehér viselet.
K: Jól van. Mi van a csípője felett? A nadrágja felett?
V: Egy köpenyhez hasonlít, nem igazán köpeny, hanem egy laza
öltözék derékszalaggal, akár egy öv.
K: És a vállánál mi van?
V: Rövid ujjú. Meleg viselet.
Ez a fajta köntös egy szerzetesi vagy vallási rendre utalhat, így az alany
ezután olyan kérdéseket kapott, amelyek valamely a mi bolygónkon
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létezett vallásos kapcsolódást próbáltak volna felderíteni. Mivel ilyen
kapcsolódást nem találtunk, így következtek e másik világ nevére utaló kérdések, mivel a környezet nem utalt földire, ám a fiatalember, aki
általában mélyre hatoló válaszokat adott, nem tudott mit kezdeni a
név fogalommal.
K: Mi a bolygója neve?
V: Ez a… mi itt élünk, és… nem látok hegyeket, de értem… a
neve…?
2

V: Van egy gyerekem.
K: Egy gyerek?
V: Igen. Kisfiú.
K: Az ő neve?
V: A nevekre egyszerűen nem ugrik be semmi. Olyasmi van…
tudja, mikor valakivel beszélni akar… és a másik is érzi, amikor
beszélni akar vele… ilyesmi. Úgy értem, tényleg nem ugrik be
semmi a nevekre.
Úgy látszott, nemcsak a bolygójuknak nem volt konkrét neve, hanem
maga a beszéd is valami egész más lehetett, olyasmi, amit mi valószínűleg telepátiának mondanánk.
K: Jól van, hogyha valaki Önt akarná megszólítani, akkor hogyan

szólítaná?
V: Egyszerűen senkit nem hallottam beszélni. Nem tudom, kell-e
itt beszélni.


V: Egy egyszerű életnek látszik. De kétségtelen, hogy… szóval, a
könyveim ki voltak világítva, tehát nyilvánvalóan gépesített, vagy
Ez a jel ugyanabból a regressziós hipnózisülésből származó két különböző
idézetet választ el egymástól.

2

51

BEVEZETŐ
még ettől is jóval több. Arra viszont nem emlékszem, hogy az emberek beszéltek volna egymáshoz. Úgy értem: szóval mindenki
tudja a kérdést… érteni, mi történik, de beszélni nem látok senkit. Éneklés, éneklés az volt, de konkrétan senki nem beszél a másikhoz. Mintha mindig tudnák, hogy mi az ábra.


V: Most egy kövön vagy egy padon ülök, és ők is leülnek, én pedig magyarázok, de magamat sem látom beszélni.
Az alany, a maga mérnök szemével, össze tudta rakni a helyszínt építészetileg úgy, ahogy a hölgyek erre nem voltak képesek. Mind a négyen
egyetértettek viszont abban, hogy a közösség központja és rendeltetése
olyasmi volt, amit nyugodtan nevezhetünk templomnak.
V: …úgy gondolom, hogy kő… azt hiszem, mészkő, de mintha
fehérebb lenne. Mészkőből készült.
K: Mekkora lehet a kerülete?
V: Nos, az oldalpillérekből boltívek indulnak ki a mennyezetig,
de… ez nem szabályos gömbkupola, még soha nem láttam ilyet.
K: Becsülje meg, milyen széles lehet ez a kupola.
V: Te jó ég. Hosszanti irányban úgy 200 láb lehet (60 méter), talán több is ettől, 250 láb (75 méter). És, huh, mondjuk 150 láb
széles (45 méter). Ez egy nagy terem, nagyon…
K: Jól van. És hogyan van megvilágítva?
V: Egyszerűen (kissé hitetlenkedve nevet) … igazából, ragyogás
jön a mennyezetről. Úgy értem, olyan, mint a… vannak fényes
területek, aztán sötétebbek, mintha festve lennének, de fényből
van a festék. Úgy néz ki, mintha… egyszerűen nem kell neki fény.
A szoba fényes. Talán az ablakokból jön, de… egyetlen árnyék
sem látszik a szobában.
K: Azt akarja mondani, hogy olyan, mintha a levegő fénylene a

szobában?
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V: Nos, igen, mintha fényesség lenne. Nem látok árnyékokat, ami
fényforrásra utalna.
K: Mhm. Most szeretném, ha hallgatózna kicsit ebben a nagy te-

remben. Miféle hangokat hall?
V: A teremben semmit, de valahol énekelnek.
K: Halk énekszó a távolból?
V: Mhm.
K: Jól van. Ez valamilyen…
V: Mint egy kórus, egy kisebb fajta kórus.
Ez a zene, amiről mind a négy alany említést tett, semmi általunk
tapasztalthoz nem fogható. Két alany szó szerint látta is a zene ragyogását a levegőben, és egyikük sem tudta pontosan leírni azt.
V: Nem tudom… nem tudom szavakkal kifejezni. Olyan, mint…
valamiféle imádság… mintha egy kórust hallgatna az ember.
K: Imádság kihez?
V: Nos, huh…
K: Istenhez?
V: Biztos vagyok benne, hogy hozzá, ez… ez amolyan vidám dolog, amikor az emberek összegyűlnek és énekelnek…
Az alany arról beszélt, hogy úgy nőtt fel, hogy hatalmas könyvekből
tanult.
V: Látom magam, amint egy könyv fölött ülök és olvasok.
K: Történelem?
V: Azt nem tudom megmondani.
K: Gyakorlati dolgok? Tudomány? Mit tanulmányoz? Valamilyen

művészeti ág?
V: Csak nagyszerű könyvek, hatalmas könyvek.
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K: Mhm. Felügyelet alatt tanul osztályban, vagy…
V: Nos, délelőtt tanár is van, délután vagy késő este pedig egyedül
tanulok.
K: Vizsga van?
V: Nincsenek vizsgák. Te akarsz tanulni, magad akarsz tanulni.
Nem lehet betelni a tanulással.
Kik voltak ezek az emberek? Vajon egy teljes planetáris kultúrát képviseltek vagy csak egy részét a lakosságnak? Ha csak egy részét, akkor
mi alapján választották ki őket erre a munkára? Miután ezt az anyagot
tanulmányoztuk, Don és én ezt az előbb leírt embercsoportot úgy
neveztük el, hogy „a klán”. Most az ehhez fűződő egyik kérdéssor
következik:
K: Senkinek nincs saját otthona?
V: Nos, nincs! Ez a nagy hely az ő otthonuk. Ez az, ez az otthon.


V: Ez az egy célja van. Mint egy iskola, vagy egy tanítóhely, azok
tanítására, akik mélységeiben akarják a dolgokat megismerni, és
azokéra, akik csak eljönnek, amikor tudnak.


V: De ezek nem kényszerítő típusú emberek, semmilyen szempontból. Ez nem olyan, mint… hogy az embereknek ide kellene
jönniük. Nem egy iskolarendszer vagy ilyesmi.
A meditáció igen nagy szerepet töltött be e másik világ lakóinak életében, de legalábbis a klán életében. Voltak magányos meditációk és
napi csoportos meditációk, melyekben az egész klán részt vett.
V: Nos, lássuk. Ott nem látom magam, a tudatosság eltérő fokozataiban. Vannak imádságos időszakok, reggel és este. A szobádban kerítesz rájuk sort, míg más napszakokban mások is veled tartanak étkezés előtt, a reggeli előtt, majd pedig, nem… nos, kicsivel a vacsora előtt, de hogy mikor, nos… akkor lehet, amikor ki54
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hozzák az ételt, utána pedig van egy… a szobában, akár egy privát
áhítat féle, leszámítva, hogy… mint a meditáció. És vannak alkalmak az étkezéseken kívül is, amikor a teljes csoport összejön,
mintha az egész hely egy nagy család lenne, úgy érzem. Mert
ahogy már mondtam is, nem szükségszerűen egy adott személyhez
érzel ragaszkodást. Mindenkihez érzel ragaszkodást. Ők mind,
akár a családod.
A klán egy másik funkciója volt, hogy időről időre megnyissák templomukat a bolygó azon többi lakosa előtt, akik szellemi inspirációért
jönnek hozzájuk. A kérdések, melyek arra próbáltak fényt deríteni,
hogy ezek a templomot megtöltő nagy tömegek miként jutottak el
ide, egy olyasminek a leírásába torkollottak, ami egy igen nagy helikopter-kikötőnek látszott. Később rájöttünk, hogy a jármű nem helikopter volt. A kérdező azonban itt ezt a kifejezést használta.
K: Mármost, az emberek, akik a helikopter-reptérről távoznak:

van ötlete, hová mennek?
V: Amikor megérkezni látom ezeket a hajókat, ezek nem csőcselék, akik kirohannak majd újra visszasietnek, semmi ilyesmi, hanem… ez, ó, hogy mondjam… érti, a hajó leszáll, az ajtók kinyílnak, az emberek kijönnek, mások beszállnak. Ők mehetnek a földön, érti. Vagyis ez a hely az övék is. De ők mint látogatók jönnek el ide.
K: Mennyi ideig maradnak itt?
V: Egy napig.
A helikopter-kikötő leírása:
V: Van egy hely, egy lapos hely, sík terület, mint… az ott kő, de
hozzá vezető utakat nem látok, látok egy… huh, olyan, mint…
huh, mint egy nagy helikopter leszállóhely, például, de…
A kérdezőknek ki kellett deríteniük, mi szállhat le ezen a nagy kő területen, így megkérték az alanyt, adjon leírást az ezt használó szállítóeszközről.
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K: Jól van. Szeretném, ha leírná ezt a hajót, és hogy mi hajtja.
V: Én nem… hm… nos, olyan, mint… úgy tűnik, hogy valószínűleg egy űrhajó. De az a benyomásom, hogy nem az űrből jön.
Olyan, mintha azonnal itt teremne, nem látom elhúzni vagy közeledni, tudja, át az égbolton, vagy ilyesmi.
K: Csak írja le, hogy néz ki.
V: Igen, nos, hosszabb, mint amilyen széles, és nem túl magas a
hosszához és a szélességéhez viszonyítva. Ez egy… ez nem olyan,
nem pörög, amikor leszáll, mert egy kissé olyan… téglatest szerű,
vagy… egyszerűen csak megjelenik és leszáll, tudja, úgy értem,
nem látom ténylegesen beúszni a látótérbe úgy, hogy először kisebb, majd egyre növekszik.
Érdekes
megjegyezni
a
szemlátomást
materializáció
és
dematerializáció leírását, mely az alanynak a kérdésre adott válaszából
hallgatólagosan következik.
A fiatalember így az évek múltával egyre több bölcsességet szedett
magára, egy tanító életét élte, időközben némiképp megőszült, egyre
kevesebb és magasabb fokon álló tanítványa lett, majd mikor eljött az
ideje, felkészült az inkarnáció befejezésére. A halál élményén keresztül
a kérdezők visszahozták az alanyt az előző inkarnációjából, de mielőtt
még előreküldték volna ahhoz a tapasztaláshoz, melyet a jelen állapotában él, egy pillanatra megálltak az inkarnációk között, és arról a
kitűzött céljáról kérdezték, mellyel ez az adott Vándor a Földre jött. A
válasz, amit adott, egyrészről provokatív, másrészről igazán szegényes
is. Sokunk szeretne ilyen vagy olyan módon segíteni ezen a mi bolygónkon, a kérdés csak az: miként lehetséges ez?
K: Miért van a Földön? Mi ennek az életének a célja? Mit szeretne

itt elvégezni? Mire kapott felhatalmazást?
V: Úgy tűnik, hogy segíteni.
K: Segíteni miben? Valami konkrétum?
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V: Valamiben…
K: Segített már e területen? Vagy a probléma, amelyben segítenie

kell, el sem érkezett még?
V: Még nem következett be.
K: Mi fog történni?
V: Nagy szükség.
K: Mi olyasmiről tud, ami ha bekövetkezik, ekkora segítséget fog

igényelni a részéről? (szünet) Szellemi növekedés? Spirituális fejlődés? Fizikai szükség?
V: Nos, nem… a… olyan érzésem van, hogy némely emberek elvesztek, érti?
K: Tud nekik segíteni? Ez a küldetése?
V: Úgy érzem, ez az, amit tennem kell. Ez… segíteni ezeknek az
embereknek.
K: Mhm. Kiknek?
V: Az elveszetteknek.
K: Ez egy adott csoport?
V: Nem.
K: Csak általánosságban.
V: Csak emberek.
Az 1976 elején végzett munkám történetesen az utolsó is lett. Tizenhárom éves korom óta, amikor is veseelégtelenségem volt, egy fiatalkori reumás ízületi gyulladásnak nevezett állapotban vagyok számos
komplikációval, melyek egyike a szisztémás lupus erythematosus, vagy
röviden lupus. 1956-ban a ma rendelkezésre álló fejlett technikák még
nem voltak elérhetők a veseelégtelenségben szenvedők számára. Ami
azt illeti, a túlélésemet kész csodának tekintették, de ez a túlélés
mindkét vesém körülbelül felének elveszítésével járt együtt.
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Igen szerencsésnek tekintem magam, hogy ilyen sokáig produktív és
aktív fizikai életet élhettem annak ellenére, hogy ennyi minden régóta
ellenem van. Egész a mai napig, testgyakorlatok, étrend, barátok és a
hit segítségével igen boldognak érzem magam. Ám a tevékenységeim
korlátozottak.
A Don és általam addig végzett kutatások egy igazán szokatlan típusú
gyógyítást tártak fel előttünk, és részben az én fogyatékosságom volt
az indoka annak, hogy ebbe a fajta gyógyításba szívvel-lélekkel belevessük magunkat. A pszí-sebészetnek csak érintőleges kapcsolata van a
hagyományos sebészettel, és semmi kapcsolata nincs az orvosi sebészettel. Ezt, hasonlóan a „hittel való gyógyítás” valamennyi ágazatához, nem lehetséges igazolni, és a természetes vagy alap reakció, nemcsak tudósok részéről, hanem bárki más részéről, aki nem végzett kutatásokat a témában, egy automatikus „elfordulás” és teljes hitetlenség.
Erre lehet számítani. Ha nem előzte volna meg több évnyi kutatás,
talán mi is így reagálunk rá. Mi azonban, mint a pszí-sebészetet kutatók legtöbbje, tudtuk, hogy semmi veszteni valónk nincs azzal, ha
megvizsgáljuk ezt a lehetőséget. Egyetlen pszí-sebészeti alany sem
veszett még el attól, hogy semmi érdemleges nem történt a páciens
fizikai testével. Ez valóban egy pszichés fajtájú gyógyítás. Ebből következik, hogy mind a Fülöp-szigeteken, mind Mexikóban eltöltöttünk némi időt a pszí-sebészet lehetőségeinek vizsgálatával foglalkozva.
Lássunk egy példát, hogy az emberi szem számára mit hoz létre manifesztációként a pszí-sebész: egy fülöp-szigeteki hálószobában vagyunk;
a beteg levetkőzik, de magán tartja azokat a ruhadarabokat, melyek a
személyes tartásához szükségesek, és lefekszik az ágyra, amely némely
esetben egy sima zuhanyfüggönnyel van letakarva, amit a motel fürdőszobájából vettek kölcsön. A gyógyító – aki vallásos ember, és gyakran tíz vagy tizenkét évet töltött el az életéből azzal, hogy imádkozott
azért, hogy gyógyítóvá váljon, és a Luzon hegység vulkanikus hegyei
közt „a vadonban vándorolt” magányosan – belép a szobába. Semmi
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nincs nála, kivéve talán egy Bibliát. Olykor a gyógyítót elkíséri egy
segéd is, aki tolmácsként működik közre, és – egy a mi kultúránkból
ismert kifejezéssel élve – műtőssegédként, vagy még pontosabban
fogalmazva, takarítóként.
A gyógyító rendszerint nagyon kevés szót tud angolul. Azzal kezdi,
hogy tenyérrel lefelé fordított kezeit végigviszi a test fölött. Úgy tájékoztattak minket, hogy ez a módszer arra való, hogy letapogassa a
testet ugyanúgy, mint egy röntgengép tenné. Ezután kiválasztja a
„műtét” helyét, és ha a gyógyító jobbkezes, akkor a bal kezét szorosan
a bőrhöz szorítja. A bőr elválni látszik, és látni lehet a test belsejét. Ez
a manifesztáció nagyon valósnak látszik és bárki, aki látott már hiteles
pszí-sebészt munka közben, de nem tanulmányozta alaposabban a
jelenséget, megesküdne rá, hogy puszta kézzel felnyitották a testet. A
jobb kéz ezután belép ezen a nyitott helyen és a testen belül operál.
A legérdekesebb esetben, amin én részt vettem, a gyógyítónak elmondták, hogy arthirisem van. Segédje segítségével végigszkennelte a
testem. Ezután megnyitotta a hasüreget, és egy igen folyadékszerű
hang kíséretében finoman, de határozott mozdulattal egy olyasmit
húzott elő, ami inkább szervnek, semmint csomónak tűnt. Nem volt
kellemetlen, de nekem, a páciens számára ez érthetetlen rejtély volt,
mivel a belső szerveim nem volt reumásak. Ezután eltávolított három
elég kicsi, hosszú véres anyagnak látszó dolgot, melyek közepén egy
kis darabka kemény anyag volt található. Mikor ezt megtette, elvette a
bal kezét. A „bemetszés” bármely heg vagy észlelhető nyom nélkül
eltűnt. A két férfi, ebben az esetben, feltörölte az elég tekintélyes
mennyiségű kifolyt vért, leöblítette a kezét, majd véve egy adag
babaolajat, beledolgozta azt a hasi bőrömbe, csendben masszírozva.
Amikor rákérdeztem, hogy mit csinált a gyógyító a hasi tájékon, akkor a tolmács továbbította a kérdésemet, és azt az információt közölte
vissza, hogy a letapogatás három cisztát mutatott ki a jobb petefészkem fölött, és mindkét petefészek elmozdulását vagy lesüllyedését,
ami nagyon aktív életű évek során keletkezett. A húzás azért volt,
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hogy helyükre tegye a petefészkeket, hogy a menstruáció ne járjon
kellemetlenséggel. A ciszták eltávolításának célja ugyanez volt.
Habár a nőgyógyászom megállapította ezt a három cisztát igen fiatal
nő koromban, sosem beszéltem róluk Don Elkinsnek, és valójában
senkinek sem, mivel semmi izgalmas nincs az efféle beszélgetésben.
Csak egyvalaki tudott még a cisztákról, az édesanyám, de ő 12 ezer
mérföldnyire volt tőlünk.
Miután visszatértünk az Egyesült Államokba, a nőgyógyászommal
megvizsgáltattam a területet, aki megerősítette, hogy a három ciszta
már nem érzékelhető. Ezek továbbra sem adtak hírt magukról, s a
menstruációs ciklusom ugyancsak sokkal jobb lett.
A baba olajjal történő masszázs egy nagyon egyszerű és nem hivalkodó
módja a mágneses gyógyításnak, melynek során imát ajánlanak fel és
védőfényt vizualizálnak az érintett terület köré, ezzel segítvén a
gyógyulást.
Don és én azon a véleményen vagyunk, hogy a test megnyitása az
egyes részek eltávolítása érdekében, majd a test lezárása, a vér, és minden más anyag materializálódása ugyanolyan természetű, mint amilyen a szellemek és az ufók megjelenése. Következésképpen sosem
próbáltunk az ilyen pszí-sebészetből mintákat megőrizni. Tisztában
vagyunk vele, hogy ez nem felel meg a ma fennálló tudományos módszerek szigorú szabályainak, de hitünk szerint semmi használhatót
nem találnánk efféle materializáció elemzése során.
Úgy tűnhet, hogy bárki – függetlenül attól, hogy mekkora nagy a
vágya arra, hogy meggyógyuljon – feszült és nyugtalan lenne, mivelhogy maga a test felnyitása, akár fizikai, akár pszichés, de nagy traumával járó beavatkozásnak tűnik. Mihelyst azonban a gyógyító kezei
fölé érnek, egy határozott érzelmi és mentális attitűd változás következett be mindenkinél, akivel beszéltem és aki ezt a jelenséget átélte. A
pszí-sebészek ezt a Szentlélek jelenlétének nevezik. Erre a jelenség
részeként kell tekinteni.
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1977 végétől 1978 elejéig elkísértük Dr. Andrija Puharich-et és kutatótársait Mexikóvárosba, hogy kivizsgáljunk egy mexikói pszí-sebészt,
egy Pachita nevű 78 éves asszonyt, aki már jó néhány éve praktizál. A
tehetség egy csatatéren érte el őt Pancho Villa seregében, és – csakúgy,
mint a Fülöp-szigeteken – betegeinek nagyobb része volt bennszülött,
mint amerikai. Technikáját illetően az egyetlen különbség a kultúra
volt, amelyből az asszony származott. A Fülöp-szigeteken a
pszí-gyógyítás a kereszténységbe vetett rendkívül szó szerinti hitben
gyökerezik, ahogyan azt a spanyol misszionáriusok háromszáz éven
keresztül tanították. A kereszténység központi része volt majdnem
minden fülöp-szigeteki földműves életének. Jelentős részük naponta
járt misére, és mivel Don és én a szent hét során jártunk ott
1975-ben, láthattuk az ott gyakorolt könyörtelenül szó szerint értelmezett kereszténység tanúbizonyságát. Nagypénteken például egy
nagy katolikus kereszt-felvonulás volt Manila utcáin. Ami ezen a parádén más, hogy erre a keresztre egy emberi lény volt rászögelve. Sokan versengtek ezért a helyért. Amikor kikérdezték azt, akinek sikerült, egyszerűen úgy felelt, hogy igen felmagasztalva érzi magát, és
reméli, hogy jövőre is őt fogják választani.
Mexikóban, ha jelen is van egyáltalán a kereszténység, és gyakorta
jelen van, akkor egy rendkívül erős indián hit árnyékolja be, mely
nyers és kimozdíthatatlan. Az embernek akaratlanul is a maja ártatlanok lemészárlása jut az eszébe a mexikói piramisok meredek lépcsőiről.
Következésképp Pachita egy igen életlen kést használt egy öthüvelykes
pengével. Körbeadta megtekintésre a teljes kutatócsoport számára, és
közben figyelte a reakcióinkat, különösen az enyémet, hisz én voltam
a kísérleti nyúl. Mivel „operációi” úgy történtek, hogy én közben a
hasamon feküdtem, így nem tudok a történtekről első kézből származó beszámolóval szolgálni, de Don arról tudósított, hogy a kés négy
hüvelyknyire eltűnni látszott a hátamban, majd pedig gyorsan keresztülrántották a gerincemen. Ezt többször megismételték. Pachita úgy
mondta, hogy a vesémen dolgozott. Ezúttal sem kíséreltük meg a „bi61
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zonyítékot” megőrizni, mivel tudtuk, hogy az semmivé válna. Sokan
próbálták a pszí-sebészetet annak végtermékeinek analízisével kutatni,
ám vagy nem találtak meggyőző eredményt, vagy semmis eredményt
kaptak, melyből azt mutatták ki, hogy a pszí-sebészet csalás.
John Fuller Arigo c. könyvében, mely Dr. Puharich közös munkáját
mutatja be az azonos becenevű dél-amerikai gyógyítóval, a
pszí-sebészetet gondosan górcső alá veszik, így akit e szokatlan téma
behatóbban is érdekel, annak számára ez a könyv jó kiindulópont
lehet. Nekem sosem volt szerencsém olyan ortodox orvost találnom,
aki hajlandó lett volna utána járni a most bemutatott mexikói élmény
lehetséges eredményinek. Ez annak köszönhető, hogy a vesét diagnosztizáló eljárás, ha a vesék már addig is kellőképp károsodtak, újra
elégtelenné teheti a vesék működését, s egyetlen ortodox orvostól sem
várható el, hogy ennek kockázatát bevállalja. Dr. Puharich maga is
ellenezte, hogy alávessem magam egy ilyen vizsgálatnak.
Minden nehézségük ellenére a pszichikus jelenségek legszélső területén tett kutatások igazán érdekesek, informatívak és becsesek azon
kutatók számára, akik türelmesek, s akiknek célja pusztán az adatgyűjtés, nem pedig az, hogy lépésről lépésre hipotéziseket igazoljanak arról, amiről épp kutatásokat végeznek. A Ré anyagban tárgyalt hasonló
materializációs jelenségek meglehetősen lebilincselőek.
Visszatérve az Egyesült Államokba, habár már nem voltam képes az
írógép mellett dolgozni, a heti meditációkat továbbra is fel tudtam
ajánlani, és el tudtam vállalni haladó tanítványokat is egyéni munkára. 1978-ban James Allen McCarty hallomást szerzett a csoportunkról, először olyanoktól, akik együtt meditáltak velünk a vasárnap esti
találkozóinkon s akik egy „fény-kört” és természetvédelmi területet
alakítottak ki Marion megyében, Kentucky államban; másodszor pedig egy kétórás, betelefonálós rádióshowból, amelyet Don és én adtunk Lexingtonban, Kentucky államban. Jim sok emberrel együtt jött
el a Marion megyei meditációs csoporttal, hogy részese legyen a mi
meditációinknak. Két meditáció után a csoport együtt már nem jött
többet el, de ő majdnem minden héten megtette a 140 mérföldes utat
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1980 tavaszától kezdve. Jim sok éve keres már egy jó módszert az emberiség megsegítésére. 1947-ben született, üzleti és tanári diplomája
van, s ezen felül alternatív módszereket is kitanult a tudat-kitágítás
oktatására. Ennek az időnek egy részében belvárosi gyerekekkel dolgozott, de egy nagyon erős vágy kezdett megérni benne arra, hogy letisztultabb gondolatot találjon arról, hogy mi lehet az, amit keres.
1972-ben bejelentkezett egy tudatosság-tágító tanfolyamra „agy
ön-kontroll” címmel, amit egy nyers öreg hegyi ember tartott, aki egy
rönkházban élt 10 ezer láb (közel 3300 m) magasan a coloradoi Sziklás-hegységben. E kurzus során találkozott életében először a külső
űrből jött fejlett civilizációkkal való kommunikáció lehetőségével,
nem valamely ember alkotta módszerrel, úgymint rádió, telegráf vagy
elektronikus masinák, hanem az emberi agy homloklebenye segítségével.
Mivel ez a nagyon is központi élménye a vadonban játszódott le, kövek, fenyőfák és borókabokrok közepette, ezért úgy döntött, hogy egy
hasonlóan félreeső földdarabot keres, ahol ezután már ő maga fogja
felajánlani ezeket az agy ön-kontroll tapasztalatokat másoknak. Egy
132 acrés (53 hektáros) területen közép-Kentuckyban, ahol egy szurdok vezet a bekötőútig, megalapította a Rock Creek Kutató- és Fejlesztőlaboratóriumot, és a szívéhez legközelebb álló témával kezdett el
foglalkozni, ami az emberi evolúció. Számos előadást tartott ebben a
témakörben, de mivel kis érdeklődést talált a terület iránt, így az elkövetkező hat és fél évre visszatért a magányos, tanyasi élethez, saját magának megtermelve az élelmét, közben meditálva és tanulva. Ezalatt
még mindig kíváncsi volt arra, milyen lehet egy világos, oda-vissza
kommunikáció fejlett intelligens lényekkel, így igencsak élvezte a
louisville-i csoporttal töltött meditációkat, bár korábban már egy oregoni csoportban végzett munka is felkeltette az érdeklődését. 1980
őszén Kentuckyból Oregonba utazott, hogy ezzel a csoporttal dolgozzon együtt, amely állítólag ugyanattól a forrástól csatornázott, amelytől Edgar Cayce fogadott üzeneteket mélytranszban.
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Mindazonáltal azok az útravalók, melyeket a vasárnap esti találkozókból kapott, és a haladó tanulmányok, amiket velem folytatott, megszólították az ő belső keresését, és csupán két Oregonban eltöltött
hónap után, láthatóan a saját elhatározásából, döntésre jutott. Úgy
találta, vissza kell térnie Louisville-be, hogy Donnal és velem dolgozzon együtt. 1980. december 23-án 5000 mérföld (8000 km) megtétele után érkezett meg hozzánk, közép-Kentucky erdőiből először Oregonba, majd vissza Louisville-be.
Don és én végtelenül hálásak voltunk McCarty segítségéért. Rendkívüli képességekkel rendelkezett. A metafizikai anyag egészen főiskolás
kora óta megmaradt benne, és a köztes években is végig kiterjedt olvasásokat folytatott, így igazán jártas volt a kutatási területeinken, amikor belecsöppent a munkánkba. Képes volt átvenni a kutatások fizikai
részét, az iktatást, jegyzetelést, magnószalagok begépelését, és a levelezés bonyolítását, amely súlyos hiányt szenvedett a rokkantságom óta.
Jim, aki mindig alapos, eladta a földjét. Az L/L Research egyesült a
Rock Creek Kutató- és Fejlesztőlaboratóriummal, megtartva régi társasági nevét a kiadói szárnyunk részére, vettünk egy új írógépet – Jim
hat és fél évi gazdálkodás során megedződött ujjait, melyek felülmúlták az én régi elektromos írógépemet, és letelepedtünk, hogy elkezdjük a… mit is? Azt nem tudtuk.
Arról beszélgettünk, hogy egy új könyvet kezdünk el, frissítjük azt,
amit az Ufók titkából megtanultunk, és magunk elé vettünk egy tiszta
papírlapot. Jim hozzálátott visszamenő kutatásokat végezni terjedelmes irattárunkban. Három héttel érkezése után, a Ré kontaktus megkezdődött.
Már évek óta, mióta közvetítettem, mindvégig éber tudati állapotban
tettem azt, szabad akaratomat használva fel a telepatikus fogalmak
saját nyelvem szavaiba öntéséhez. 1980-ban régi barátnőm és meditációs csoporttagom, Elaine Flaherty, fiatalon tragikus halált halt. Fiatalkori cukorbetegségben szenvedett, és harmincas éveiben halálozott
el. Sok napon át ültem vele együtt a kórházban, mielőtt végleg elhagyta testét, és többször említést tett arról, hogy halála után értesíteni
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kívánja férjét, Tomot, arról, hogy jól van, mivel már érezte, valószínűleg meg fog halni. Ezt közölte Tommal is, aki szintén régi meditációs
csoporttag volt.
A temetés után Tom eljött hozzám, és megkérdezte, hogy megpróbálnék-e kapcsolatot teremteni Elaine-nel. Miután sok szeánszon voltam
már túl anélkül, hogy komolyabb személyes elkötelezettséget fejlesztettem volna ki ahhoz a fajta kommunikációkhoz, amit az ember egy
fizikai világból eltávozott hozzátartozójától kaphat, eleinte vonakodtam egy ilyenféle „médiumitás” megkísérlésétől. Ők azonban a
jóbarátaim voltak, és nem mondhattam nemet. Tom, Don, és Tom
fia, Mike összegyűltek körém az első próbára. Néhány pillanattal az
után, hogy tudatosan felajánlottam magam az Elaine-nel való kapcsolatra, kiesett az időérzékelésem, s mire felébredtem, olyan érzésem
volt, mint hogyha Elaine hangja szólt volna Tomhoz egy magnószalagról, rajtam keresztül. Ez volt az első tapasztalatom a transszal. Nem
tudtam, és a mai napig sem tudom, hogyan történt. Tom újból megkért erre, s én újra lementem abba, ami egy igen mély transznak tűnt,
semmire sem emlékeztem, az ülés után pedig mintha Elaine hangját
hallottam volna magnóról. Don állította, hogy ha a másik szobából
hallgatta volna, anélkül, hogy engem lát, akkor biztos lett volna abban, hogy Elaine az.
Ez a munka rendkívül kimerítő volt a számomra, és arra kértem
Tomot, fogadja el a tényt, hogy igazán nem kívánok ilyen fajta médiumként tovább működni. Tom egyetértett, mondván, már megkapta
azt, amit Elaine ígért neki, és elégedett volt. Ám egy pár nappal később, mialatt egy haladó meditációs tanítvánnyal, Leonard Cecillel
dolgoztam, egy új kontaktust fogadtam, olyat, amilyet azelőtt még
sosem. Ahogy azt minden ilyen esetben teszem, ezúttal is próbára
tettem az entitást Krisztus nevében, követelve, hogy távozzon, hogyha
nem a Krisztus tudat hírnökeként érkezett. Mivel maradt, így megnyitottam magam a csatornájaként. Újfent majdnem azonnali transzba
kerültem, és az entitás, aki magát Rének nevezte, belekezdett a velünk
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való kapcsolatsorozatába. Ez a kapcsolat folyamatos, érdekfeszítő, és
számomra egy kisebb aggodalom forrása.
Az a személy, aki úgy dönt, hogy vokális csatornává váljon, már ezzel
egy olyan lépést tesz, amely legalábbis néhány ember számára, igen
nehéz feladat: hajlandóság, hogy olyan szavakat ejtsen ki, melyeket
nem a saját agya vezérel. Emellett az is lehetséges, hogy teljes zagyvaságot mormoljon, mivel a médium sosem tudja előre a soron következő szót vagy fogalmat. Sietve teszem hozzá, hogy ez a zagyvaság sosem
esett még meg az én tapasztalataimban, és a médiumi közlések mindig
rendelkeztek a tőlük elvárható értelemmel, és sok esetben meglehetősen inspirálóak voltak. Ám egy olyan társadalomban, ahol az embernek azt tanítják, hogy ügyeljen a szavaira, felelőtlenségnek tűnik csak
simán kikottyantani azt, ami az eszébe jut.
Amikor a kapcsolat kiépítéséhez transzállapotot kell fenntartani, a
nyugtalanság közel pánik hangulattá fokozódik az én részemről. Nem
ismerem, hogyan működik a transz folyamata, és mindig attól félek,
hogy az adott ülésen majd nem történik semmi. Hogy tudatomnál
maradok, és nem indul meg a kapcsolat. Nos, ilyen eset sem fordult
még elő. Mivel sem nekem, sem a csoport többi tagjának nincs igazi
ötlete arra nézve, hogy egy bizonyos ponton túl hogyan segítsen engem a transzállapot elérésében, így semmi egyebet nem tehetünk azon
túl, hogy ugyanúgy folytatjuk tovább, ahogy eddig. Don szerint noha
transzállapotom hasonló ahhoz, mint amit másoknál megfigyelt, ezt
mégis úgy nevezné, hogy „telepatikus vétel transzállapotban”.
Bár iskolai éveim során irodalmat tanultam, és könyvtárosként is dolgoztam sokáig, visszaolvasva az anyagot mégis mindig újabb és újabb
szót van szerencsém megismerni, s az anyag minden kétséget kizáróan
kitágította a fejemet a tudomány területére, melyben előtanulmányaim siralmasan hiányosak.
Talán minden egyébnél jobban aggaszt az, hogy aki ezt az anyagot
elolvassa, az ennek az emberi lénynek, aki én vagyok, valamiféle bölcsességet fog tulajdonítani, amellyel Ré bizonyosan rendelkezik, én
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azonban nem. Ha ez a munka inspirálólag hat Önre, akkor csak arra
kérem, fejében éles elkülönítést tegyen a szavak és a „médium” között,
akin keresztül a szavak érkeznek. Ön sem tenné például a vízcsövet
felelőssé a víz minőségéért, mely azon keresztüláramlik. Bizonyos,
hogy a kutatócsoportban mi mindannyian, meditációval és a napi
életvitelünkkel, legjobb tudásunk szerint próbáljuk magunkat előkészíteni ezekre az ülésekre. Mindaz azonban, ami a csoportunkon keresztüljön, magában is megállja a helyét, és nem mondható el róla,
hogy a csoport bármelyik tagjának bölcsességét vagy ún. szellemi fejlettségét tükrözné. Ahogy népszerű filozófiánk tartja, „mind flúgosok
utazunk ezen a buszon”.
Ha kérdése lenne, miközben olvas, nyugodtan írjon a Rock Creek
csoportnak. Kapcsolattartónk, Jim, minden levélre válaszol, s mivel
neki az ülések során saját tapasztalatai is keletkeznek, melyeket megoszthat, így most ő fogja befejezni ezt a bevezetőt.
Jim McCarty: Csak kezdők vagyunk, ha arról kell beszélni, hogyan
jön létre a Ré kontaktus, és csupán ülésről ülésre, egy próbálgatási
folyamaton keresztül tudtunk meg többet arról, miként támogathatjuk instrumentumunkat, Carlát, az ő mentális, fizikai és spirituális
érzékeiben. Amikor a Ré kontaktus elkezdődött, ez olyannyira felvillanyozott minket, hogy egy időben napokig két ülést is tartottunk egy
nap, ám azóta már megtanultuk, hogy ez a folyamat túlságosan is
kimerítő Carla számára. Jelenleg átlagban hetente vagy tíznaponta
tartunk egy-egy ülést, ami lehetővé teszi, hogy nagyobb gonddal készüljünk fel rájuk, ami az ülések halmozódásával szükségesnek is látszik.
Don sokat gondolkodik a kérdéseken, amiket az ülések során tesz fel.
Mindannyian hozzájárulunk ötletekkel, ám a kérdések irányvonalát
túlnyomórészt ő határozza meg, és ő a kérdező, hisz évek óta kutatja a
földönkívüli kapcsolat jelenségét, ami elengedhetetlen azon intellektuális alapok kifejlesztésénél, melyek szükségesek bármely kísérlethez e
kirakós játék különböző darabkáinak összeillesztésére. Don intuitív
érzékkel is rendelkezik, ami létfontosságú ahhoz, hogy Ré gyakran
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váratlan vagy alapokat megrengető válaszaihoz kapcsolódóan újabb, az
adott pillanatban megszülető kérdéseket tegyen fel, hogy az új felismerésekből tovább tudjunk építkezni.
Miután előző este meghoztuk a döntést, hogy másnap ülést tartsunk,
mikor az ülés reggelén felkelünk, egy könnyű reggelivel indítunk,
majd megkezdjük azokat a lépéseket, amelyek a legjobban hozzásegítenek minket az ülés sikeres lebonyolításához. Én minden ülés előtt
egy félórás hátmasszázst adok Carlának, hogy az izmai és ízületei ellazuljanak, mivel teljesen mozdulatlanul kell maradnia egy 1 óra – 1 óra
45 perces időtartamon keresztül. Ezután közösen meditálunk, hogy az
a harmónia, amelyet napi életünk során próbálunk létrehozni, felerősödjék, és hogy vágyaink egy közös vággyá egyesüljenek az iránt, hogy
Rével beszélhessünk. Ezt követően elvégezzük kis védelmi szertartásunkat és a szoba megtisztítását, ahol a kapcsolat létrejön, majd Carlát
egy rézsútos helyzetbe fektetve az ágyon, testét lefedjük egy fehér takaróval, szemét egy fehér kelmével, s három kazettás magnó mikrofonját csíptetjük az álla alá, nehogy lemaradjunk az ülés egy részéről,
ha két magnó netán egyszerre mondaná fel a szolgálatot.
Ekkor Carlából már csak a vállairól leomló haja és a szétterülő kelme
tengeréből sziklaszirtként kibukkanó orra látható. Mialatt Carla elmondja magában Assisi Szent Ferenc imáját, Don beállítja az asztalt,
melyen a Biblia, a gyertya, a tömjén és a kehely vannak elhelyezve egy
egyenes vonalban Carla fejével, ahogy Ré tanácsolta. Miután Don
meggyújtja a gyertyát és a tömjént, ő és én bejárjuk Carla körül az
Egység Körét és elismételjük azokat a szavakat, melyek a kezdetét jelentik minden egyes ülésnek.
Ezután Carla egyszer csak elhagyja a fizikai testét, majd Ré szavak
alkotására használja fel azt, mely szavakból válaszok jönnek létre Don
kérdéseire. Én meditálok és fényt küldök Carlának az ülés ideje alatt
is, ezt csupán a magnószalagok megfordításakor hagyom abba félóránként, ha azok lejárnak. Mikor az ülésnek vége, Don vár egy kicsit,
hogy Carla visszatérhessen a rendszerint igen elgémberedett testébe,
nevén szólítja párszor, amíg nem felel, segít neki felülni, kissé meg68
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dörzsöli a nyakát, majd megitatja vízzel a kehelyből, miután ő és én,
amennyire csak tudtuk, feltöltöttük azt a szeretet rezgéseinkkel.
Miután Carlának fogalma sincs róla, mi történik az ülés alatt, így a
legtöbbször nagyon kíváncsi rá, miként zajlott. Ilyenkor be kell érnie
másodkézből jövő információmorzsákkal, míg a magnóról le nem
gépelem az ülés anyagát, ami rendszerint igen könnyű feladat, hiszen
Ré elég lassan beszél, és precíz tagoltsággal ejt ki minden egyes szótagot.
A részvétel ebben a Rével folytatott kommunikációban igen felemelő
érzés mindannyiónk számára, a Ré válaszait jellemző ékesszólás és
egyszerűség keveréke miatt. A Ré anyagban rejlő információ igen nagy
hasznunkra volt az ismereteink bővítésében a teremtés és az azon átívelő evolúciónk misztériumáról. Reméljük, hogy talán az Ön számára
is hasznos olvasmány lesz.
L/L Research
Don Elkins
Carla L. Rueckert
Jim McCarty
Louisville, Kentucky, USA
1983. július 7.

69

FÉNYKÉPEK
A Ré anyagból, 88. ülés, 1982. május 29:
Először is, ha a munkaülésekről fényképeket kívántok készíteni, akkor
a kép legyen az, aminek látszik; vagyis az a jó, ha egy tényleges ülésről
készítetek fotót, színlelés vagy bármely anyag helyettesítése nélkül. Ne
legyenek torzulások, amit e csoport ugyanúgy el tud kerülni, mint
ahogy mi sem kívánunk torzulásokat a mondandónkban.
Másodszor, nem ajánlatos az instrumentumot vagy a munkaszoba
bármely részletét az idő alatt fotózni, míg az instrumentum transzban
van. Ez egy keskeny sávú kapcsolat, és amennyiben jelenlétük szükséges, az elektromos és elektromágneses energiákat kívánatos állandó
szinten tartani, vagy máskülönben teljesen száműzni jelenlétüket.
Harmadszor, mihelyst az instrumentum érzékeli a fényképkészítést,
akár az ülés előtt, akár azt követően, az instrumentumnak folyamatosan reagálnia kell a beszédre, ezzel biztosítva, hogy ne lépjen át transzba.


Arra kérünk titeket, hogy a fényképek a valóságot tükrözzék, dátummal legyenek ellátva és világos képet mutassanak, hogy ne kételyt,
hanem hiteles kifejezést nyújtsanak azok számára, akik az igazságot
keresik.
Mi az Egység Törvényének szerény hírnökeiként jövünk hozzátok,
vágyunk a torzítások csökkentése. Arra kérünk, hogy ti, akik a barátaink vagytok, a fent tárgyaltak mintájára hozzátok meg döntéseiteket,
és ne a lényegtelen részletek gyors eltávolítása vezéreljen, hanem mint
mindenkor, ezt is egy újabb lehetőségnek tekintsétek, hogy a szakértő
módjára saját magatok lehessetek, és bármely áltatás nélkül pontosan
azt nyújtsátok, ami bennetek és veletek van.
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Ré, Második ülés, 1981. január 20: „Tegyetek az entitás fejéhez egy
szűz kehelyben vizet. Középre a könyvet, ami a legszorosabban
illeszkedik az instrumentum azon mentális torzulásaihoz, amelyek a
legszorosabban illeszkednek az Egység Törvényéhez, ami az a Biblia,
melyet a legsűrűbben érint meg. A Biblia másik oldalára egy kevés
tömjént, egy szűz tömjénzőben. A könyv mögé – ami az egységet
szimbolizálja, János Evangéliumának első fejezeténél nyitva – egy
fehér gyertyát.”

(A fotó 1982. június 9-én készült.)
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Ré, 69. ülés, 1981. augusztus 29: „Ezen az adott munkaülésen egy
csekély interferencia tapasztalható a kapcsolatban az instrumentum
haja miatt. Javasolnánk az ülést megelőzően egy rendezettebb
állapotba fésülését ennek az antenna-szerű anyagnak.”

(A fotó 1982. június 9-én készült.)
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„Három kazettás magnó mikrofonját csíptetjük Carla álla alá, nehogy
lemaradjunk az ülés egy részéről, ha a két magnó netán egyszerre
mondaná fel a szolgálatot, ami már megtörtént.” – A Ré anyag

Bevezetőjéből.
(A fotó 1982. június 9-én készült.)
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Ré, Második ülés, 1981. január 20: „A helyes tájolás az, ha a fej húsz
fokban észak-északkelet felé mutat. Ez az az irány, amelyből a
szeretet/fény újkeletű avagy New Age torzulásai – amik kevéssé
torzultak – kiáradnak, és ezekben az instrumentum kellemesen fogja
érezni magát.”

(A fotó 1982. június 9-én készült.)
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Ré, Második ülés, 1981. január 20: „Az instrumentum megerősödne,
ha lenne rajta egy fehér köntös. Az instrumentum legyen betakarva és
hanyatt feküdjön, szemei lefedve.”

(A fotó 1982. június 9-én készült.)
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A Ré anyag Bevezetőjéből: „Mindannyian hozzájárulunk ötletekkel,
ám a kérdések irányvonalát túlnyomórészt Don határozza meg, és ő a
kérdező, hisz évek óta kutatja a földönkívüli kapcsolat jelenségét, ami
elengedhetetlen azon intellektuális alapok kifejlesztésénél, melyek
szükségesek bármely kísérlethez e kirakós játék különböző
darabkáinak összeillesztésére.”

(A fotó 1982. június 9-én készült.)
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A Ré anyag Bevezetőjéből: „Jelenleg átlagban hetente vagy tíznaponta
tartunk egy-egy ülést, ami lehetővé teszi, hogy nagyobb gonddal
készüljünk fel rájuk, ami az ülések halmozódásával szükségesnek is
látszik. Don sokat gondolkodik a kérdéseken, amiket az ülések során
tesz fel.”

(A fotó 1982. június 9-én készült.)
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A Ré anyag Bevezetőjéből: „Miután Don meggyújtja a gyertyát és a
tömjént, ő és én bejárjuk Carla körül az Egység Körét és elismételjük
azokat a szavakat, melyek a kezdetét jelentik minden egyes ülésnek.
Ezután Carla egyszer csak elhagyja a fizikai testét, majd Ré szavak
alkotására használja fel azt, mely szavakból válaszok jönnek létre Don
kérdéseire. Én meditálok és fényt küldök Carlának az ülés ideje alatt
is, ezt csupán a magnószalagok megfordításakor hagyom abba
félóránként, ha azok lejárnak.”
Ezen a képen Carla nem Rét közvetíti, hanem az „Amazing Grace”-t
énekli Ré meghagyása szerint, hogy a fotó készítésének idején, mialatt
a szeme le van takarva, az instrumentum folyamatosan beszéljen.

(A fotó 1982. június 9-én készült.)
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Ez a kép közvetlenül az után készült, hogy Carla reagált a nevére, a
szemkendőt pedig levettük az arcáról, kissé elrontva így a frizuráját.

(A fotó 1982. június 9-én készült.)
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A Ré anyag Bevezetőjéből: „Mikor az ülésnek vége, Don vár egy
kicsit, hogy Carla visszatérhessen a rendszerint igen elgémberedett
testébe, nevén szólítja párszor, amíg nem felel, segít neki felülni, kissé
megdörzsöli a nyakát, majd megitatja vízzel a kehelyből, miután ő és
én, amennyire csak tudtuk, feltöltöttük azt a szeretet rezgéseinkkel.”

(A fotó 1982. június 9-én készült.)
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Jim a 89. ülés anyagát gépeli 1982. június 9-én délután, közben
Chocolate Bar, a négy cicánk egyike figyel.

(A fotó 1982. június 9-én készült.)

81

FÉNYKÉPEK

A Ré szoba külső környezete: az ajtó és a sarokablakok ahhoz a
szobához tartoznak, ahol a Ré ülések zajlottak 1981 januárjától.

(A fotó 1982. június 9-én készült.)

82

FÉNYKÉPEK

Carla régi cimboránkkal, a 13 éves Gandalffal a karjában.

(A fotó 1982. június 26-án készült.)
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Don az irodában, amint épp Jimhez, a kép készítőjéhez beszél, és egy
szőrmés érdeklődőt is odavonz.

(A fotó 1982. június 26-án készült.)
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Jim és Carla, amint a minden Ré ülést megelőző meditációhoz
készülődnek.

(A fotó 1982. június 26-án készült.)
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Carla
(A fotó a 92. Ré ülés után, 1982. július 8-án készült.)
86

M INI G LOSSZÁRIUM A M AGYAR K IADÁSHOZ
Segítség a szövegek értelmezésében
(a fordító megjegyzése)
A párbeszéd keletkezésének jellegéből adódóan egyes nyelvi kötöttségeket a fokozottan kívánatos szöveghűség érdekében a fordítás során
bizonyos mértékig feláldoztam. Ugyancsak ez indokolta az anyagra
oly különösképp jellemző sajátos szóhasználat megtartását. Az alábbiakban az ilyen leggyakrabban ismétlődő szavak és kifejezések rövid
magyarázata következik első felbukkanásuk sorrendjében.
instrumentum – médium, közvetítő, csatorna
vibráció – rezgés, ill. hang, szó
hívás – ima, fohász, csendes információ- vagy segítségkérés
torzulás – sajátos kifejezés, a Teremtő eredeti gondolatához képest
minden torzult, így ez gyakorlatilag bármit helyettesíthet
denzitás – dimenzió, sűrűségi szint, létezési rezgésszint
entitás – lélek, egyén, személy, önálló létező
tudat/test/lélek komplexum
kompl exum – sajátos kifejezés, az értelmes lényt, pl.
az embert érti alatta, mint a tudat (elme), a test és a lélek (szellem)
hármasát
társas memória komplexum – sajátos kifejezés, az egyéni tudatok
egységéből keletkező, az öntudat magasabb rendű megjelenési formája
nép, népek, emberek – Ré sehol nem használta a „humans” kifejezést. Ennek jelölésére a „peoples”, „your peoples” szerepelt, amit esetenként kénytelen voltam jobb híján embereknek, földi embernek
fordítani
nexus – (idő)pont, ill. kapcsolat, összeköttetés; valaminek a közepe
diszciplína
diszciplína – tan, tudomány(ág), irányzat, vezérelv, ill. fegyelmezés
szakramentális – szent, szentségi
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1981. január 15-én kutatócsoportunk üzeneteket kezdett kapni a Ré
nevű társas memória komplexumtól. Ezen üzenetekben fogalmazódik
meg az Egység Törvénye, valamint néhány az Egység Törvényének
torzulásai közül.
E könyv lapjai a Rével folytatott beszélgetések első huszonhat alkalmának hű lejegyzését tartalmazzák.
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1981. január 15.
1.0

Ré: Ré vagyok. Még nem szóltam ezen az instrumentumon keresztül.
Várnunk kellett, hogy pontosan behangolódjék, mivel egy keskeny
sávú vibrációt küldünk. Köszöntünk benneteket a Végtelen Teremtőnk szeretetében és fényében.
Figyeltük a csoportotokat. Hívást éreztünk a csoportotoktól, mivel
szükségetek mutatkozott a médiumi közvetítés által nyújtandó tapasztalatok diverzitására, mely egy intenzívebb – vagy ahogy ti mondanátok, magasabb szintű – megközelítést jelent testetek, tudatotok és
lelketek illúzió-mintázatának tanulmányozási rendszeréhez, amit úgy
neveztek, hogy az igazság keresése. Reméljük, hogy egy valamelyest
eltérő nézőponttal szolgálhatunk számotokra az információkról, melyek mindig és örökké ugyanazok.
A Végtelen Teremtőt Szolgáló Bolygók Konföderációjának csak egy
fontos kijelentése van. E kijelentés, barátaim, mint tudjátok is, hogy
minden dolog, minden élet, a teremtés egésze egy eredeti gondolat
része.
Végiggyakorlunk minden csatornát, ha sikerül. A mi nyalábunk vétele
valamelyest nagyobb bravúr, mint némely szélesebb vibrációs csatornáé, amiket inkább bevezető és középhaladó jellegű munkákra más
tagok nyitottak meg.
Időzzünk el egy pillanatra a gondolat fogalmán. Mit jelent, barátaim,
gondolkodni? Elgondolkodtatok-e ma? Milyen gondolatokat gondoltatok ma? Mely gondolatotok volt az eredeti gondolat része? Gondolataitok közül hánynak állt középpontjában a teremtés? Volt-e bennük
szeretet? És volt-e önként nyújtott szolgálat? Nem egy materiális univerzum részei vagytok. Egy gondolat részei vagytok. Olyan bálteremben táncoltok, ahol nincs anyag. Táncoló gondolatok vagytok. Testetek, elmétek és lelketek némiképp szeszélyes utakat bejárva mozgatjá89
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tok, mivel még nem teljesen értettétek meg a felfogást, miszerint az
eredeti gondolat részei vagytok.
Most átmennénk a Donként ismert instrumentumba. Ré vagyok.

(két perc szünet)
Ré vagyok. Újra ezzel az instrumentummal vagyok. Közel járunk egy
kontaktus beindításához, ám nehézségünk támad keresztülhatolni egy
bizonyos mentális feszességen és nyugtalanságon, ami a csatornára
némiképp jellemző. Leírjuk ezért az átküldendő vibráció fajtáját. Az
instrumentum úgy fogja érezni, hogy egy kis szögben lépünk be az
energiamezőbe, a fejtető hátulja tájékán, egy keskeny területen ám
erős intenzitással. Nem ajánlhatunk fel szoktatást, saját átviteli korlátaink miatt. Ekképp ha az instrumentum ráérez e sajátos hatásra, talán
kimondja gondolatainkat, amint azok elérik őt. Most újra megkíséreljük ezt a kontaktust. Ré vagyok.

(másfél perc szünet)
Ez az instrumentum ellenáll a kapcsolatunknak. Akárhogy is, biztosíthatunk róla, hogy elégedettek vagyunk, amiért a Donként ismerttel
a kontaktus ez idő tájt nem kívánatos az illető instrumentum számára.
Ezért most továbbmegyünk a Leonardnak nevezetthez. Újra figyelmeztetjük az instrumentumot, hogy ez egy keskeny sávú kommunikáció, mely az aurába belépő vibrációként érzékelhető. Most átmegyünk
ebbe a kontaktusba. Ré vagyok.

(másfél perc szünet)
Ré vagyok. Újfent üdvözlünk titeket a Végtelen Teremtőnk szeretetében és fényében. Kérünk, legyetek felénk türelemmel, mivel nehezen
fogható csatorna vagyunk. De talán hozzájárulhatunk néhány szemponttal a megértésetekhez.
Most pedig örömmel kísérelnénk meg hozzászólni bármely témához
vagy kérdésfelvetéshez, ami a szobában lévőknek kívánsága szerint
hasznára lehet.
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1.1

Kérdező: Úgy tűnik, hogy a Konföderáció tagjainak kimondott céljai

vannak. Rád is igaz-e ez, és ha igen, mondanál nekünk valami közelebbit arról, hogy mi a szándékod?
Ré: Ré vagyok. Most kommunikálunk. Nekünk is megvan a magunk
helye. Mi már nem a Szeretet vagy a Fény szerintiek vagyunk, hanem
azok közül, akik az Egység Törvénye szerintiek. A mi vibrációnkban a
polaritások harmonizálnak, a komplexitások leegyszerűsödnek, a paradoxonoknak megoldásuk van. Mi egyek vagyunk. Ez a mi természetünk és célunk.
A ti bolygótokon mi idősnek számítunk, és változó mértékű sikerrel
szolgáltuk az Egy, Egység, Egységesség Törvényének továbbítását népeitek felé. Jártuk a Földeteket. Láttuk társaitok arcát. A Konföderáció sok tagjáról ugyanez nem mondható el. Azt találtuk, hogy ez nem
vezet eredményre. Mindamellett nagy felelősséget éreztük aztán, hogy
megmaradjunk ama kapacitásban, hogy torzulásokat és hatalmakat,
melyeket az Egység Törvényére aggattak, eltávolítsunk. Ezt tesszük
továbbra is, amíg – mondjuk úgy – a ciklusotok, a maga rendje és
módja szerint véget nem ér. Ha nem ez, akkor a következő. Nem vagyunk részei időnek, és ennélfogva veletek lehetünk időitek bármelyikében.
Elegendő információt nyújt ez számodra ahhoz, hogy szándékunkat
leszűrd, testvérem?
1.2

Kérdező: Igen. Köszönöm.
Ré: Örömmel vesszük vibrációidat. Van másik kérdés?

1.3

Kérdező: A „Ré” névről az egyiptomiakkal összefüggésben hallottam.

Van bármilyen közöd ahhoz a Réhez?
Ré: Ré vagyok. Igen, a kapcsolat egyezés. Világosabbá tegyük?
1.4

Kérdező: Igen.
Ré: Mi az, amit nem értesz?
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1.5

Kérdező: Beszélnél kicsit részletesebben arról, hogy milyen szereped

volt az egyiptomiakkal?
Ré: Ré vagyok. A Ré vibráció identitása a mi identitásunk. Mi, egy
csoportként – vagy amit ti talán társas memória komplexumnak neveznétek – kapcsolatba léptünk bolygófélétek egy népcsoportjával,
akiket egyiptominak hívtok. Mások a mi denzitásunkból ugyanekkor
Dél-Amerikában létesítettek kapcsolatot, és az úgynevezett „elveszett
városok” az ő törekvésük volt az Egység Törvényéhez hozzájárulni.
Szóltunk egyvalakihez, aki hallott és értett, és aki olyan pozícióban
volt, hogy az Egység Törvényét kinyilvánítsa. Azonban a korabeli
papok és közemberek hamarosan eltorzították az üzenetünket, megfosztva azt a – mondjuk úgy – könyörülettől, amiről az egységesség,
annak szerves természeteként, megismerszik. Minekutána ez magában
foglal mindenkit, így nem vethet ki senkit.
Mikor már nem rendelkeztünk megfelelő közvetítőkkel, akiken keresztül az Egység Törvényét kinyilatkoztattuk volna, kivontuk magunkat a mára hipokrita pozícióból, melybe hagytuk, hogy minket
helyezzenek. És más mítoszok – vagy akár mondhatjuk: más megértések, amiknek több közük van a polaritáshoz és vibrációs komplexumotok dolgaihoz, újra felülkerekedtek abban az adott társadalmi
komplexumban.
Elegendő mennyiségű információt képez ez, avagy beszéljünk tovább?
1.6

Kérdező: (nem hallható)
Ré: Van másik kérdés?

1.7

Kérdező: (A kérdés elveszett, mert a kérdező túl messze ült a magnó-

tól, így a beszéde nem hallatszódik.)
Ré: Ré vagyok. Tekintsétek úgy, ha gondoljátok, hogy az univerzum
végtelen. Ez idáig nem lett igazolva vagy cáfolva, de biztosíthatunk
benneteket afelől, hogy saját magatoknak, a felfogásotoknak és annak,
amit a keresésetek útjának mondanátok, vagy az érzékeléseteknek a
mindenséget illetően, soha nincs vége.
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Abból, ami végtelen, nem lehet több, mert a számosság véges fogalom. Ahhoz, hogy végtelen legyen, azonosítanotok vagy definiálnotok
kell a végtelent mint egységet, máskülönben a kifejezésnek nincs megfelelője vagy értelme. Egy Végtelen Teremtőben csak egység van. Láttatok egyszerű példákat az egységre. Láttátok a prizmát, amely megmutatja az összes színt, ami a napból ered. Ez egy leegyszerűsített példa az egységre.
Igazából nincs helyes vagy helytelen. Nincs polaritás, mert egyszer
minden összebékül táncotok egy pontján a tudat/test/lélek komplexumon át, amellyel magatokat szórakoztatjátok különböző módokon
torzítva e jelen időszakban. Ez a torzítás semmi esetre sem szükséges.
Ezt ki-ki maga választja egy alternatívaként a minden dolgot összekötő gondolat teljes egységének megértésére. Itt nem hasonló entitásokról vagy dolgokról beszélünk. Ti vagytok minden dolog, minden lény,
minden érzés, minden esemény, minden helyzet. Ti vagytok az egységesség. Ti vagytok a végtelenség. Fény/szeretet vagytok, szeretet/fény
vagytok. Vagytok. Ez az Egység Törvénye.
Nyilatkozzunk e törvényről még nagyobb részletességgel?
1.8

Kérdező: (nem hallható)
Ré: Van más kérdés most?

1.9

Kérdező: Szólnál a várható planetáris változásokat illetően, amelyek

fizikai valóságunkat érintik?
(háttérzaj)
Ré: Ré vagyok. Jobbnak láttam várni, míg az instrumentum újra elérte az egyedülállóság és egy-pontúság kellően mély állapotát, mielőtt
szóltunk volna.
A változások nagyon, nagyon (megszólal a telefon, Ré szünetet tart)
magától értetődők. Nekünk nincs dolgunk a Szüretet előidéző feltételekkel.
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1.10

Kérdező: Más kérdés. Lehetséges-e más entitások megértésében gyor-

sítást kelteni, vagy minden erőfeszítés … önmagunkra … ? (nem
hallható) Más szóval, ha egy egyén erőfeszítéseket tesz arra nézve,
hogy általánosságban katalizátorként működjék a planetáris öntudatra
ébresztés fokozása céljából, jelenthet-e ez valamilyen segítséget ez
irányban, vagy azon kívül, hogy önmagára hatással van, mást nem
érhet el vele?
Ré: Ré vagyok. Két részletben fogunk válaszolni a kérdésedre, mely
részletek egyenlő fontossággal bírnak.
Először is, meg kell értened, hogy a megkülönböztetés saját magad és
mások között nem látható a mi számunkra. Mi nem tekintjük úgy,
hogy szétválasztás létezne az általad személyiségként kivetített torzulás
tudatosság-növelő törekvései és az általad másik személyiségként kivetített torzulás között. Ebből a megfontolásból tehát tanulni ugyanazt
jelenti, mint tanítani, hacsak nem valami mást tanítasz, mint amit
tanulsz, mert ez esetben vajmi kevés jót tettél magadnak/nekik. Ezen
a felfogáson érdemes eltöprengened a tudat/test/lélek komplexumoddal, mivel ez egy olyan torzulás, ami a tapasztalataid részét képezi jelen nexusban.
Válaszunk második részéhez fordulva hadd mondjuk ki saját, noha
korlátolt felfogásunkat.
A csoport-személyiségű öntudat a közös felfogás egy állapota a tudat/test/lélek komplexumok azon többi torzulásával, akik a tudat/test/lélek komplexum-egyén vagy -csoport közvetlen közelségében
találhatók. Vagyis mi beszélünk hozzátok és közben elfogadjuk mind
a saját, mind a ti torzulásaitokat azért, hogy kinyilatkoztassuk a mindenség törvényeit, különös tekintettel az Egység Törvényére. Nem
vagyunk elérhetők az emberek nagy tömege számára, minthogy a
kommunikációnak itt nem egy könnyen megérthető módjáról vagy
egy könnyen emészthető filozófiáról van szó. Lényünk ennek ellenére
remélhetőleg a tanítási törekvés egy éles példáját képezi, annak mind
szükségességére, mind majdhogynem reménytelenségére nézve.
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E kis csoport minden tagja igyekszik felhasználni, megemészteni, változatokká szőni az információkat, melyeket eme instrumentum tudat/test/lélek csatornáiba torzítás nélkül küldünk. A kevesek, akiket
megvilágosítotok azáltal, hogy fényetek megosztjátok velük, az elégségestől jóval nagyobb érvet képeznek a lehetséges legnagyobb erőfeszítésre. Egyet szolgálni annyi, mint mindenkit szolgálni. Következésképp a kérdésre feleletként mi azt a kijelentést kínáljuk fel, hogy csakugyan, egyetlen tevékenységet érdemes csak végezni, és ez nem más,
mint a tanulás/tanítás vagy tanítás/tanulás. Más semmi nincs, ami
segítségére lenne az eredendő gondolat kimutatásának saját önvalótokat kivéve, éspedig a torzulásoknak, amik a felderítetlen, kimondhatatlan vagy misztérium övezte lényből jönnek, igen nagy a számuk.
Így, próbálni letisztázni, és tanításotok útvonalán társaitok között
mind több csoporttudat/test/lélek-torzuláson keresztülvergődni, egy
nagyon derék törekvést jelent. Bátrabban nem is szólhatnánk a szolgálatra irányuló vágyatok felől.
Beszéljünk-e valamilyen más kapacitásban erről a témáról?
1.11

Kérdező: Elérhető leszel-e további kommunikációkra? Hívhatunk

téged a jövőben is?
Ré: Ré vagyok. Jó a kapcsolatunk ezzel az instrumentummal a transz
terén szerzett nemrégi tapasztalatai révén. Képes lesz a gondolatainkat
kommunikálni a jövőtökben. Tanácsoljuk azonban, hogy gondotok
legyen egy-egy pillanatra kizökkenteni a közvetítőt, majd pedig a
megfelelő eljárást alkalmazni segítségül az instrumentumnak, akinek
bizonyos mértékig szüksége van arra, hogy újra belépjen a tudat/test/lélek komplexumba, amit élettapasztalata céljául jelen időre/helyre választott. Értitek azt, hogyan táplálhatjátok az instrumentumot?
1.12

Kérdező: Nem. Elmondanád?
Ré: Először egy rövidke csendet javaslunk. Ezt követően az instrumentum a ti denzitásotokban névnek nevezett vibrációs komplexumának többszöri elismétlését. Ismételjétek, amíg választ nem kaptok.
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Aztán a kezek nyak tájékára helyezését egy rövid időre, hogy az instrumentum feltölthesse az elemeit, melyek – hogy úgy mondjuk –
jelenleg nincsenek teletöltve e sajátos mezőnél. És végül egy kortyot a
vízből, melybe minden jelenlévő szeretete belé lett adva. Ez talpra
állítja eme entitást, mivel a torzulásai nagy érzékenységet mutatnak a
szeretet vibrációi felé, a feltöltött víz pedig enyhülést vált majd ki nála. Értitek?
1.13

Kérdező: Nem teljesen.
Ré: Ré vagyok. Elmédben keresünk, hogy megtaláljuk az Alrac vibrációt. Ez az a vibráció a részedről, amely a legnagyobb mennyiségben
tartalmazza azt, amit szeretetnek mondanátok. Mások Carlának szólítanák ezt az entitást. A víz feltöltését a jelenlévők végzik kezüket a
pohár fölé emelve, a szeretet erejének vízbe való belépését vizualizálva.
Ez megtölti e nagyon hatékony médiumot ezekkel a vibrációkkal.
Ez az instrumentum, most, nagyon kimerült. Mindamellett a szíve
olyan, hogy továbbra is nyitott marad számunkra és használhatónak
egy csatornaként. Ez az, amiért időt/teret fordítottunk annak elmagyarázására, hogy a torzulásokon, melyeket kifáradásnak neveztek,
hogyan lehetséges enyhíteni.
Semmilyen körülmények között ne érintsétek meg ezt a közvetítőt,
amíg nem felelt nevének kimondására. Nem kívánom az instrumentumot fizikai erejének határaira vinni. Ereje kezd alacsonnyá válni.
Ezért most el kell hagynom az instrumentumot. Az egység dicsőségében és békéjében távozom tőletek. Járjatok békével, az Egy Teremtő
erejében örvendezve. Ré vagyok.
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1981. január 20.
2.0

Ré: Ré vagyok. Üdvözöllek titeket a mi Végtelen Teremtőnk szeretetében és fényében. Együtt vagyok ezzel a tudat/test/lélek komplexummal, mely közvetítőként önmagát felajánlotta. Kommunikálok
veletek.
A kérdések a helyükön vannak elme torzulásotok kivetüléseiben a
jelen idő/térben. Innen biztosítanám a csoportot, hogy a társas memória komplexumomnak sajátos módszere van a kommunikációra
azon kevesekkel, akik torzulásaikkal képesek a mieinkére hangolni, e
módszer pedig kérdések megválaszolására irányul. Mi otthonosan
érezzük magunkat ebben a szerepkörben. Most kezdődhetnek a kérdések.

2.1

Kérdező: Úgy vélem, elegendő számú ember van, aki megértené, amit

nekünk mondasz; akik kellően érdekesnek találnák azt, hogy a kommunikációidból egy könyvet készíthessünk, és szeretném tudni, beleegyeznél-e ebbe?
Amennyiben igen, úgy azt gondoltam, hogy egy kis történelmi háttér
magadról most talán időszerű lenne.
Ré: Ré vagyok. Az oka az e csoporttal való kapcsolatba lépésünknek,
ahogy neveznétek, a kommunikáció lehetősége, az Egytől az Egyhez,
torzításon keresztül, mely a jelentés számára még elfogadható. Kevesen lesznek, akik jelentős torzulás nélkül megértik, amit e tudat/test/lélek komplexummal való kapcsolaton keresztül kommunikálunk. Mindamellett ha óhajotok az, hogy kommunikációinkat másokkal is megosszátok, akkor egy olyan érzékelés irányába van torzulásunk, hogy haszna ennek leginkább abban lehet, ha rendszerezitek és
kikristályosítjátok saját vibrációs mintáitokat azon tapasztalatok szintjén, amit az életnek neveztek. Ha egyvalaki megvilágosult, nem mindenki világosult-e meg? Ennélfogva arra irányulunk, hogy kívánalmaitoknak megfelelő beszélői minőségben szóljunk hozzátok. A taní97
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tás/tanulás az Egység Törvényét képezi annak legelemibb torzulásaiban.
2.2

Kérdező: Mesélnél valamit a történelmi hátteredről, az illúzióban

töltött korábbi időidről, a kapcsolat idejéről, esetleg az ezen a bolygón
leélt inkarnációdról és a kapcsolatodról a korábban itt élt népekkel?
Hogy legyen valami, amivel elkezdjük a könyvet.
Ré: Ré vagyok. Tudatában vagyunk annak, hogy az elméd/tested a
megfelelő módot keresi a feladat betöltésére, hogy egy tanítási/tanulási eszközt létrehozz. Tisztában vagyunk vele, hogy az – ahogy
mondjátok – inkarnált állapotunkat érdekesnek találjátok. Kivártunk
egy második kérdésfeltevést, hogy kihangsúlyozzuk azt, hogy egy
több ezer éves idő/tér hamis érdeklődést vált ki. Így ezen információ
megadásakor az a kérésünk, hogy a helyénvaló nyomaték nélküliség
érvényesüljék a helyi teretekben/időtökben való élettapasztalataink
kapcsán. Azon tanítás/tanulás, mely a mi felelősségünk, inkább filozófiai mintsem történelmi. Most választ adunk kérdésedre, ami helyesen
kiértékelve ártalmatlan.
Mi azon tagjai vagyunk a Konföderációnak, akik 11 ezer évetekkel
ezelőtt eljöttünk két planetáris kultúrátokhoz, melyek akkor közeli
kapcsolatban álltak az Egységes Teremtő alkotásával. A mi naiv hitünk volt, hogy taníthatunk/tanulhatunk közvetlen kapcsolat révén,
és azt gondoltuk, hogy az individuum-érzések vagy személyiségek
szabad akarat torzulásait nem fenyegeti annak veszélye, hogy megzavarjuk őket, mivel e kultúrák már addig is közel kerültek egy mindent
felölelő hithez a mindenség élő mivoltában vagy tudatosságában. Eljöttünk és üdvözöltek minket az emberek, akiknek szolgálatába állni
kívántunk. Próbáltunk segítségükre lenni gyakorlati módszerekben a
tudat/test/lélek komplexum torzulások gyógyítására irányulóan mindig az adott torzulásnak megfelelő kristály használatával, az idő/tér
anyagi arányok bizonyos megfelelő sorozatán belül helyezvén el azt.
Így jöttek létre a piramisok.
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Arra jutottunk, hogy az eljárás nagymértékben ki lett sajátítva az akkori hatalom tudat/test torzulásában lévői részére. Ez nem szándéka az
Egység Törvényének. Elhagytuk népeteket. Az a csoport, amely –
ahogy földgolyótok azon részét nevezitek – a Dél-Amerika területén
élőkkel dolgozott, nem adta fel ily könnyen. Ők visszatértek. Mi nem.
Mindamellett sosem hagytuk el vibrációtokat a tudatosságbéli változásért érzett felelősségünk végett, melyet eleinte okoztunk majd később
eltorzítva találtunk olyan jellemzőkben, amik nem utalnak az Egység
Törvényére. Megkíséreltünk kapcsolatot létesíteni annak a területnek
az uralkodóival, ahová először eljöttünk, az országéval, amelyet Egyiptomnak vagy néhány helyen a Szent Földnek neveztek.
A tizennyolcadik dinasztiában, ahogy az tér/idő torzulásaitok feljegyzéseiből ismeretes, kapcsolatba tudtunk lépni a fáraóval, ahogy nevezitek. Ennek az embernek még kevés élettapasztalata volt a létsíkotokon, és egy… ahogy ez az instrumentum mondaná, Vándor volt.
Ezért ez a tudat/test/lélek komplexum tehát fogta a kommunikációs
torzulásainkat, és torzulásait képes volt összhangba hozni a mieinkkel.
A fiatal entitást egy olyan hang vibrációs komplexummal illették, ami
hangzásában egy bőséges isten dicsét hirdette, minthogy ezt a tudat/test komplexumot – akit most az egyszerűség kedvéért csak instrumentumnak nevezünk – úgy hívták, „Ammon”. Az entitás úgy
döntött, hogy ez a név, lévén, hogy egy istent dicsér a sok közül, nem
elfogadható vibrációs hang komplexuma részének. Így hát megváltoztatta nevét egy olyanra, amely a napkorong dicsét hirdette. Ez a torzulás, amit „Aten”-nek neveztek, egy a mi valóságunkhoz közeli torzulás
volt – ahogyan mi a saját tudat/test/lélek komplexum torzulásunk
természetét értelmezzük, jóllehet nem teljesen jön összhangba a szándékolt tanítás/tanulással, amit küldtünk. Az entitás, Ehnaton, meggyőződött arról, hogy az Egy vibrációja az igaz spirituális vibráció, és
ekképpen kihirdette az Egység Törvényét.
Az entitás hitét azonban igen kevesen fogadták el. Papjai csak színlelést folytattak, a keresés spirituális torzulása nélkül. Az emberek megmaradtak a saját hitük mellett. Amikor az entitás már nem tartózko99
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dott ebben a denzitásban, újra a sok istenben való polarizált hitek
kerültek előtérbe és maradtak is ott, amíg a Mohamedként ismert férfi
egy felfoghatóbb torzulásba nem emelte az emberek tudat/test/lélek
kapcsolatait.
Rendelkezel részletesebb érdeklődéssel ez idő tájt?
2.3

Kérdező: Nagy érdeklődéssel hallgatjuk az egész történetet, amit

mesélsz, és ahogy jó részletességgel az Egység Törvényének tárgyalásához jutunk. Számos kérdés lesz, amit fel fogok tenni, ahogy haladunk
előre, melyek vagy kapcsolódnak közvetlenül az Egység Törvényének
felfogásához, vagy sem. Mindazonáltal úgy hiszem, hogy ennek egy
tanulási/tanítási eszközként való prezentálása esetén az a rendjén való,
ha különböző aspektusokból derítjük fel mindazt, amit nekünk elmondasz. Beszéltél a kristálygyógyításról. (Egy másik dolog, amit
megemlítenék, hogy amikor az instrumentum kimerültté válik, akkor
meg kívánjuk szakítani a kommunikációt, és egy későbbi időpontban
folytatni, amikorra az instrumentum feltöltődött.) Ha az instrumentum most megfelelő állapotban van, akkor szeretnék egy kicsit a kristálygyógyításról beszélgetni, amit említettél.
Ré: Ré vagyok. A kristálygyógyítás elve azon illúzió-szerkezet hierarchikus természetének megértésén alapszik, ami a fizikai test – ahogy
nevezitek. Vannak kristályok, amelyek a spirituális testbe bejutó energiákra gyakorolnak hatást; vannak kristályok, amelyek a lélek és a
tudat közötti torzulásokra hatnak, és vannak kristályok, amelyek a
tudat és a test közötti torzulásokat egyensúlyozzák ki. Mindezeket a
kristálygyógyításokat megtisztított közvetítőkön keresztül töltik fel
[energiával]. A kristállyal dolgozó gyógyító relatív kristályosodása
nélkül a kristály nem töltődik fel kellőképpen. A másik szükséges öszszetevő a megfelelő tájolás az illető bolygó energiamezőihez és a
planetáris aurába belépő mindenségi avagy kozmikus torzulásokhoz
vagy áramokhoz, olyan módon, hogy formáknak és e formákon belüli
elhelyezésnek a megfelelő aránya a jelzett segítséget jelentse a feloldozási vagy kiegyensúlyozási folyamatban.
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A használatos különféle kristályokon való végigmenetel kimerítő lenne eme instrumentum számára, habár ha kívánod, kérdezhetsz róluk
egy másik ülés alkalmával. A – mondjuk úgy – finomság a kristály
kiválasztásánál nagyon kritikus, és igazság szerint olyan kristályszerkezetek használhatók fel majdhogy minden esetben, mint a gyémánt
vagy rubin, egy megtisztított közvetítő által, aki az Egység Szeretetével/Fényével van feltöltve.
Ez természetesen beavatással jár, és sohasem voltak sokan, akik képesek lettek volna kitartani, hogy a megannyi torzulási maradványon,
amiket a beavatás okoz, továbblépjenek.
Tovább tudósítsunk-e benneteket viszonylag rövid terjedelemben
ennek vagy valamely más témának a kapcsán?
2.4

Kérdező: Igen. Említetted, hogy a piramisok egy folyománya voltak

ennek. Tudnád ezt kicsit bővebben részletezni? Ti voltatok-e felelősek
a piramis építésében, és mi célja volt a piramisnak?
Ré: Ré vagyok. A nagyobb piramisok az Egység erőinek használatában
való képességeink révén épültek. A kövek élők. Ezt nem így értették
meg a ti kultúrátok tudat/test/lélek torzulásai. A piramisok célja kettős volt:
Elsősorban, hogy egy helyesen tájolt beavatási helyül szolgáljanak azok
számára, akik megtisztult avagy beavatott csatornái akartak lenni az
Egység Törvényének.
Másodsorban pedig a beavatottak gondos kalauzai kívántunk lenni
kifejlesztve egy gyógyítást azok számára, akiken ők segíteni óhajtottak,
valamint magának a bolygónak is. Az egyik piramis a másik után –
feltöltve a kristály valamint a beavatottak által – arra lett kitalálva,
hogy kiegyensúlyozza az Egységes Teremtés beérkező energiáját a
planetáris tudat/test/lélek számos és többszörös torzulásával. Ebben az
igyekezetben mi egy már megkezdett munkát folytathattunk, amit a
Konföderációban más testvérek kezdtek meg más kristály-hordozó
létesítmények felépítésével, és így teljessé tehettünk ezekből egy gyű101
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rűt, ha úgy tetszik, a Föld – ahogy ez az instrumentum vibráltatná
velünk: felszíne körül.
Az instrumentum kezd energiát veszíteni. Egy kérdést vagy témafelvetést kérnénk még, és azután elhagyjuk ezt az időt/teret.
2.5

Kérdező: Talán szólhatnál még arról, hogy eredetileg egy fedőkő volt

a piramis tetején: miből volt ez, és hogyan mozgattátok a súlyos köveket a piramis megépítéséhez. Miféle technikát alkalmaztatok ehhez?
Ré: Ré vagyok. Azt kérném, hogy ezt a kérdést a következő munkaidőnkben tedd fel, ahogy ti neveznétek ezt az energiáink termelte torzulásmegosztást.
Amennyiben van valamilyen kérdésetek e tudat/test/lélek helyes használatával kapcsolatban, úgy szívesen vennénk, ha most azt tennéd fel.
2.6

Kérdező: Tekintsd megkérdezve. Úgy értem, nincs más, amivel foly-

tathatnám. Mi a helyes használata ennek az instrumentumnak? Mit
tegyünk? Mit tegyünk képessége és kényelme maximalizálása érdekében?
Ré: Ré vagyok. Örülünk, hogy feltetted ezt a kérdést, mivel nem tartozik a felfogásunkhoz, hogy jogunk/kötelességünk lenne filozófiát
kivéve bármilyen dolog kapcsán észrevételeinket közvetlen megkérdezés nélkül megosztani. Mindazonáltal ennek a tudat/test/léleknek a
jelenlegi használata nem megfelelő, és ennélfogva fölösleges testi torzulásokat él át a fáradtság területén.
A rezgések könnyen tisztává tehetők az Egység körének egyszerű létrehozásával, és miközben ez történik, a következő dialógus verbális
vibrációjával:
Kérdés: „Mi a Törvény?”
Válasz: „A Törvény az Egység.”
Kérdés: „Miért vagyunk itt?”
Válasz: „Az Egység Törvényét keressük.”
102

AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE, MÁSODIK ÜLÉS
Kérdés: „Miért keressük Rét?”
Válasz: „Ré az Egység Törvényének szerény hírnöke.”
Ketten együtt: „Örvendjünk hát és tisztítsuk meg ezt a helyet az
Egység Törvénye szerint. Ne léphessen gondolatforma e körbe,
amit az instrumentum körött bejártunk, mert a Törvény az Egység.”
Az instrumentum ekkor transzban legyen. A helyes tájolás az, ha a fej
húsz fokban észak-északkelet felé mutat. Ez az az irány, amelyből a
szeretet/fény újkeletű avagy New Age torzulásai – amelyek kevéssé
torzultak – kiáradnak, és ezekben az instrumentum kellemesen fogja
érezni magát. Ez egy érzékeny instrumentum, ami alatt azt értjük,
hogy a tudat/test/lélek komplexumába lépő torzulások érzékei bármelyikétől jöhetnek. Így ajánlatos a következőt tenni:
Tegyetek az entitás fejéhez egy szűz kehelyben vizet.
Középre a könyvet, ami a legszorosabban illeszkedik az instrumentum azon mentális torzulásaihoz, amelyek a legszorosabban illeszkednek az Egység Törvényéhez, mely az a Biblia, amit a legsűrűbben érint meg.
A Biblia másik oldalára egy kevés tömjént, egy szűz tömjénzőben.
A könyv mögé – ami az egységet szimbolizálja, János Evangéliumának első fejezeténél nyitva – egy fehér gyertyát.
Az instrumentum megerősödne, ha lenne rajta egy fehér köntös.
Az instrumentum legyen betakarva és hanyatt feküdjön, szemei lefedve.
Bár ez egy bonyolult tevékenység/körülmény és nagyon eltorzítottnak
tűnhet egy hasznos tanulási/tanítási élménytől, mi mégis azt érezzük,
hogy ezek a részletes előkészületek a transz technikájára vonatkozóan
könnyítenek majd az instrumentum körül lévők tudati torzulásain,
mivel javulást fognak látni az instrumentum torzulásaiban a fáradtságot illetően. Még csak annyit tennénk hozzá, hogy ha ezeket a tanulá103
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si/tanítási üléseket olyan időben/térben tartjátok, mely alatt
Nap-testetek nem világítja meg szobátok, akkor az instrumentumot
legjobb a világítási eszköz meggyújtása előtt szólítani.
Ré vagyok. Az Egységes Teremtő dicsőségében és békéjében búcsúzom tőletek. Örvendezzetek a fényben/szeretetben, és járjatok az Egy
Teremtő erejével. Örömben távozunk tőletek. Adonai.
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1981. január 21.
3.0

Ré: Ré vagyok. Köszöntelek titeket az Egységes Végtelen Teremtő
szeretetében és fényében. Most kommunikálok veletek.

3.1

Kérdező: Az első kérdésem, hogy helyesen hajtottuk-e végre a kom-

munikáció beindításának szertartását.
Ré: Ré vagyok. Az instrumentum kiegyensúlyozására szánt tárgyakat
az instrumentum fejéhez kell tenni a hatás legcsekélyebb torzulása
végett. A kezdeti szándék többi része a szolgálni kívánó beszélők részére elég elfogadható. Máskülönben a látogatói nyomatékok a tudat
komplexitásokban nem megfelelően lettek volna kiváltva. Óvatosságra
intünk mindazokkal szemben, akik nem másokat kívánnak szolgálni
mindenek előtt, hogy a kezdésben részt vegyenek vagy tudat/test/lélek
komplexumuk kölcsönzésével valamelyik üléshez járuljanak, mivel
ezek után nem tudnánk torzulásainkat jelen instrumentuméval megfelelően egyesíteni.
3.2

Kérdező: Áttegyem a Bibliát, a gyertyát és a tömjént már mostanra is?
Ré: Ré vagyok. Helyénvaló lenne.

3.3

Kérdező: (A tárgyak áthelyezése után.) Ez a helyes pozíció?
Ré: Ré vagyok. Légy szíves, korrigáld a tömjén szögét, hogy az derékszögű legyen a húsz fokos észak-északkeleti síkra.

3.4

Kérdező: (A korrekció végrehajtása után.) Így megfelelő?
Ré: Kérlek, szemmel ellenőrizd le finomkorrekcióként. Elmagyarázzuk a folyamatot, melynek során ez jelentős torzuláskiegyensúlyozó. A
tömjén energizálóként szolgál eme instrumentum fizikai teste számára, annak emberségét jelképezve. Ezért szükséges az, hogy a felszálló
füstöt ugyanabból a relatív szögből érzékelje az instrumentum, mint
ahogy a nyitott Bibliát az égő gyertya által szeretet/fényt és
fény/szeretetet jelképezve kiegyensúlyozva érzékeli és ennélfogva ez
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jelen instrumentum mentális és emocionális – nevezzük úgy – torzulási komplexumának a mennyország és béke látványát adja, melyet
keres. Így energizálva lentről felfelé, az instrumentum nyugodt lesz és
nem fárad ki.
Méltányoljuk törődéseiteket, mivel ez
tás/tanulásaink könnyebb előrehaladását.
3.5

lehetővé

teszi

taní-

Kérdező: Most helyesen vannak beállítva?
Ré: Az elfogadhatóság határain belülinek ítélem őket.

3.6

Kérdező: A legutóbbi alkalommal két kérdésünk volt, amelyeket a

mostani ülésre tettünk félre: az egyik egy lehetséges fedőkőről a gizai
Nagy Piramis tetején, a másik, hogy hogyan mozgattátok a hatalmas
köveket, amelyek a piramist alkotják. Tudom, hogy ezek a kérdések
jelentőségtelenek az Egység Törvénye szemszögéből, de az én döntésem volt – és kérlek, javíts ki, ha nincs igazam, és tedd meg a szükséges ellenjavaslatokat –, hogy ez egy könnyű belépőül szolgálna azok
számára, akik el akarják olvasni az anyagot, melyből végül majd egy
könyv lesz. Nagyon hálásak vagyunk a kapcsolatodért és minden bizonnyal élni fogunk bárminemű, az információk fogadásának mikéntjére vonatkozó javaslattal.
Ré: Ré vagyok. A kérdések helyes sorrendjét nem én fogom javasolni.
Ez a te kiváltságod az Egység Törvényének szabad cselekvőjeként
megértvén/megtanulván, hogy a mi társas memória komplexumunk
nem képes a földi emberek társadalmi tudat/test/lélek komplexuma
torzulásainak hatékony megkülönböztetésére. Mi most a tanítási/tanulási megtiszteltetés-/felelősségünket a kérdések megválaszolásával szeretnénk betölteni. Ez csupán elégséges lesz, mivel az embereket
színező torzulási komplexumoknak nem hatolhatunk a mélyére.
Az első kérdés tehát a fedőkő. Kiemeljük a jelentéktelenségét ennek a
fajta adatnak. Az úgynevezett Nagy Piramisnak két fedőköve volt. Az
egyik a mi tervezésünk; kisebb, gondosan kitervelt darabkáiból állt
annak az anyagnak bolygótokon, amelyet gránitnak hívtok. Ez a kris106
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tályos tulajdonságai folytán lett kiválasztva, valamint levegőtök szabályszerű árama végett egy formán, amit kéménynek neveztek.
Egy időben, amikor mi mint nép denzitásotokat már elhagytuk, az
eredetit levették és egy értékesebbel pótolták. Ez részint egy arany
tárgy volt. Ez semmiben nem változtatta meg – ahogy hívjátok – a
piramis tulajdonságait, éspedig egy olyan torzulás volt, aminek alapul
egy kevesek kívánsága szolgált, hogy az építmény felhasználását csakis
királyi helyként kiáltsák ki.
Kívánsz jobban belemélyedni ebbe az első kérdésbe?
3.7

Kérdező: Mit értesz kémény alatt? Mi volt ennek a konkrét célja?
Ré: Létezik a levegőtöknek egy szabályos áramlása, mely bár kicsiny,
de frissen tartja az építmény egészét. Ez tudatosan lett betervezve a
légcsatorna járatokkal, ahogy eme instrumentum mondaná őket, úgy
kialakítva, hogy a levegő bármely turbulencia vagy huzat nélkül is friss
volt.

3.8

Kérdező: Hogyan mozgattátok a köveket?
Ré: Ré vagyok. A műveletet a minden létező keretein belül kell elképzeld. Az energia, habár véges, eléggé nagy az emberek felfogásához/torzulásához képest. E nyilvánvaló tényt jól ismerik, ám kevéssé
veszik figyelembe a földi emberek.
Ez az energia intelligens. Hierarchikus. Mint ahogy tudat/test/lélek
komplexumotok is hordozók hierarchiájában lakik, és így őrzi meg a
héjat vagy alakot vagy mezőt, s ugyanígy az egyre intelligensebb avagy
kiegyensúlyozottabb testek észbeli képessége, hasonlóan tesz egy ilyenféle anyag, mint a kő minden egyes atomja. Ha valaki ért ezen intelligencia nyelvén, akkor a fizikai avagy kémiai kő/test véges energiáját
kapcsolatba képes hozni azon végtelen erővel, mely a jobban behangolt testekben tartós, légyen az akár ember, akár kő.
E kapcsolat létrehozásával – egy kérést lehet tenni. A végtelen „kőség”
intelligenciája kommunikál fizikai hordozójával, és a kívánatos hasítás
és mozgás ekkor kiviteleződik a „kőség” energiamezejének áthelyező107
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désével a végesből egy dimenzióba, amelyet nyugodtan nevezhetünk
egyszerűen csak végtelennek.
E módon ami kívántatik, valóra válik a Teremtő élő kőben lakozó
végtelen értelmének együttműködése révén. Természetesen ez az a
mechanizmus, amellyel sok dolog elérhető, amik nem képezik tárgyát
a távolba hatás terén végzett jelenlegi fizikai vizsgálati módszereiteknek.
3.9

Kérdező: Erről az az állítás jut eszembe, miszerint ha lenne valamek-

kora hited, akkor a hegyet is el tudnád mozgatni. Ez körülbelül úgy
hangzik, mint amit most elmondtál. Vagyis hogy ha teljesen tudatában vagy az Egység Törvényének, akkor képes vagy mindezek megtételére. Így van?
Ré: Ré vagyok. A vibrációs hang-torzulás, „hit” talán az egyik buktató
a – mondjuk úgy – végtelen ösvény hívei és a véges bizonyítás/felfogás
hívei közt.
Nagyon pontos a felfogásod, ahogyan a hitet és az intelligens végtelent összefüggésbe állítod, mindazonáltal az egyik egy spirituális terminológia, a másik jobban elfogadható talán a mérőszalaggal és tollal
kutatók fogalmi rendszer torzulásai számára.
3.10

Kérdező: Tehát ha valaki teljességgel felvilágosult az Egység Törvé-

nyére nézve és megéli az Egység Törvényét, akkor ő könnyűszerrel
képes lesz olyan dolgokra, mint pl. piramisok építése közvetlen mentális erővel. Így kell értsem a dolgot?
Ré: Ré vagyok. Helytelen az elgondolásod abban, hogy különbség
lenne az Egység Törvénye általi személyes erő és a kombinált avagy
társas memória komplexum tudat/test/lelkének Egységtörvény-felfogása között.
Az első esetben csupán az egy személy, megtisztulván valamennyi hibától, el tudja mozgatni a hegyet. Az egység tömeges felfogása esetében minden egyes személy tartalmazhat némi elfogadható mennyiségű
torzulást, de a tömeg-tudat még így is el képes mozgatni a hegyet. A
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fejlődés alapesetben abból a felfogásból, amit ti most kerestek a megértésnek egy olyan dimenziója felé halad, amelyet a Szeretet törvényei
kormányoznak, és amely a Fény törvényeit keresi. A Fény Törvényével vibrálók az Egység Törvényét keresik, az Egység Törvényével vibrálók az Örökkévaló Törvényét keresik.
Mi nem tudjuk megmondani, mi van a minden létezővel egyesült
énnek e felbontásán túl, mivel még keressük a minden létezővel való
eggyé válást, de még mindig csak Ré vagyunk. Ekképpen útjaink tovább folytatódnak.
3.11

Kérdező: Vagyis a piramis többetek közös erőfeszítésével épült?
Ré: Ré vagyok. A piramisok, amelyeket gondoltunk/építettünk, a mi
társas memória komplexumunk által kigondolt gondolatformákból
épültek.

3.12

Kérdező: Vagyis a kövek a helyükre lettek teremtve ahelyett, hogy

máshonnan lettek volna odamozdítva. Így van?
Ré: Ré vagyok. Mi örökkévaló kőből építettük a Nagy Piramist, ahogyan nevezitek. Más piramisok egyik helyről a másikra mozgatott
kőből épültek.
3.13

Kérdező: Mi az az örökkévaló kő?
Ré: Ré vagyok. Ha a gondolatformák elméletét megértitek, akkor
rájöttök, hogy a gondolatforma a saját torzulásában gyakoribb, mint
az anyagok alkotta energiamezők a kőben, amelyet gondolatforma
révén születtek meg gondolatból véges energiává és létezővé, a gondolatforma szintjének nálatok található – mondhatjuk – torzított visszaverődésében.
Válaszoljunk más, segítőbb módon?

3.14

Kérdező: Ez eléggé triviális, én csak azt nem értem, hogy miért több

kőből készült a piramis, és miért nem egyben lett megteremtve az
egész?
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Ré: Ré vagyok. Létezik egy törvény, amelyet mi az Egység Törvényének egyik jelentősebb elsődleges torzulásának hiszünk. Ez a Zavar
Törvénye. Ti ezt a Szabad Akarat Törvényének neveztétek. Mi egy
lehető leghatékonyabb gyógyítógépet avagy idő/tér arány komplexumot kívántunk létrehozni. Mindamellett nem akartuk a titkot áthatolhatónak hagyni az emberek számára, hogy így egy csoda-piramis
építőiként imádjanak minket. Így tehát építettnek tűnik, nem pedig
gondoltnak.
3.15

Kérdező: Tehát a piramisról, a Nagy Piramisról beszélsz mint egy

feltételezésem szerint elsődlegesen gyógyító gépről, de beszéltél róla
mint egy beavatásra szolgáló eszközről is. Ez a kettő ugyanazt a fogalmat jelöli?
Ré: Ezek egyetlen szeretet/fény szándék/megosztás komplexum részei.
A gyógyítás alkalmas használatához elengedhetetlen volt egy megtisztított avagy elhivatott közvetítő vagy energizáló megléte, hogy a Végtelen Teremtő fénye/szeretete keresztülfolyhassék rajta, így a beavatási
metódus szükségszerű volt a tudat, a test és a lélek előkészítésében a
Teremtő munkájának szolgálatára. A kettő elválaszthatatlan.
3.16

Kérdező: A piramis alakjának szerepe van a beavatási szertartásban?
Ré: Ez egy nagy lélegzetű kérdés. Érzésünk szerint most elkezdenénk,
majd átértékelésre és egy későbbi ülésen való továbbkérdezésre kérünk
erről a – mondhatni – informatív témáról.
Kezdjük. Két fő szerep jut a piramisra a beavatási procedúrák kapcsán. Az egyik a testtel kapcsolatos. Mielőtt a test beavatható lenne, a
tudatot kell beavatni. Ez az a pont, amitől a jelen ciklusotok szakértőinek többsége a tudat/test/lélek komplexumát eltérítve találja. Ha a
jellem és személyiség, vagyis a tudat igaz identitása feltárultak, a testet
kell minden lehetséges módon megismerni. Vagyis a test különböző
funkciói elfogulatlan megértést és kontrollt követelnek. A piramis első
haszna tehát abban mutatkozik, hogy lemenjenek a piramisba az ott
lévő érzékszervi jelek hiánya céljából, hogy így a test – bizonyos értelemben – meghaljon, és egy új élet kezdődjön.
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Javasoljuk most bárminemű szükséges kérdés feltevését és az ülés egy
viszonylag gyors befejezését. Van valami kérdésetek jelen időben/térben?
3.17

Kérdező: Az egyetlen kérdés, hogy van-e valami, amit rosszul csinál-

tunk, vagy amit az instrumentum kényelméért még tehetnénk?
Ré: Átvizsgáljuk az instrumentumot.
Az instrumentumnak nagy segítségére voltak ezek az elővigyázatosságok. Csak a nyakra javasolunk egy kis odafigyelést, amely eltorzultnak tűnik e testben/torzulásban az erőnlétben/gyengeségben. Vagyis a
jobb megtámasztás a nyak tájékán, segítségül lehet.
3.18

Kérdező: Az instrumentumot a feje mögötti kehely vizéből itassuk

meg, miután feltöltöttük szeretettel, vagy egy másik pohárból?
Ré: Ré vagyok. Az, és csak az a kehely lesz a legelőnyösebb, mivel a
kehelyben élő szűz anyag elfogadja, megőrzi és válaszol a lényetek
általi szeretet vibrációra.
Ré vagyok. Most elhagyom e csoportot az Egységes Teremtő erejének
és békéjének örömében. Adonai.
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1981. január 22.
4.0

Ré: Ré vagyok. Üdvözöllek benneteket a Végtelen Teremtő szeretetében és fényében. Most kommunikálok.

4.1

Kérdező: A múltkori ülés befejezéséhez közeledve feltettem egy kér-

dést, ami túl hosszú lett volna megválaszolni. Ez a piramis alakjával
kapcsolatosan volt, és hogy milyen összefüggésben áll ez a beavatással.
Most alkalmas az idő ennek a kérdésnek a feltevésére?
Ré: Ré vagyok. Igen, ez egy alkalmas idő/hely erre a kérdésre.
4.2

Kérdező: Kapcsolatban van a piramis alakja a beavatással?
Ré: Ré vagyok. Mikor a múltkori ülés kérdésébe belekezdtünk, már
bejegyezted egyéni memória komplexumodba az alak első rendeltetését, hogy az a test komplexum beavatásával kapcsolatos. A lélek beavatása már egy gondosabban megtervezett beavatásfajta volt az idő/tér
arányokra nézve, amiben a beavatandó entitás találta magát.
Ha elképzeled velem együtt az úgynevezett piramis alakzat oldalát és
ezt a háromszöget gondolatban négy egyforma háromszögre vágod fel,
akkor azt fogod látni, hogy a háromszög találkozása, ami az alsó szinten van mind a négy oldalon, egy rombuszt alkot egy vízszintes síkban. E sík közepe a megfelelő hely a végtelen dimenziókból áramló
energiák és a tudat/test/lélek komplexumok különféle egymásba fonódott energiamezőinek találkozása számára. Vagyis az elgondolás
szerint a beavatandó személy képes kellett legyen tudatilag érzékelni
majd pedig csatornázni ezen a – mondjuk úgy – intelligens végtelenbe
nyíló kapun. Ez volt tehát a második cél e sajátos forma megtervezésében.
Nyújtsunk-e a kérdésedhez bárminemű további leírást?

4.3

Kérdező: Igen. Tehát ha jól értem, a beavatás a piramis középvonalán

kellett történjen, de az alap fölött egy olyan magasságban, amit az
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oldalakat felosztó négy háromszög metszéke határoz meg. Jól mondom?
Ré: Igen, jól.
4.4

Kérdező: Akkor ezen a ponton egy energia-fókuszálás van, ami

extradimenzionális a mi dimenzióinkra nézve. Igazam van?
Ré: Használhatod ezt a vibrációs hang komplexumot. Mindamellett
ez nem teljesen és nem kimondottan helyes. Nincsenek „extra” dimenziók. Jobban szeretjük a multidimenziós elnevezést használni.
4.5

Kérdező: A piramis méretének szerepe van a beavatás hatékonyságára

nézve?
Ré: Ré vagyok. Minden piramis méretnek megvan a maga saját beáramlási pontja az intelligens végtelenből. Ekképpen egy aprócska
piramisnak, mely a test alá vagy fölé helyezhető, sajátos és különböző
hatásai lesznek a test helyzetétől függően az intelligens energia belépési pontjához képest.
A beavatás céljaira a méretnek elegendően nagynak kellett lennie egy
fölé tornyosuló benyomás keltéséhez, hogy a multidimenziós intelligens végtelen belépési pontja teljesen átjárja és kitöltse a közvetítőt,
hogy az egész teste beleférjen ebbe a fókuszált területbe. Továbbá a
gyógyítási célokhoz az is szükséges volt, hogy mind a közvetítő, mind
pedig a gyógyítandó a fókuszált ponton belül feküdhessen.
4.6

Kérdező: A gízai Nagy Piramis még mindig használható erre a célra,

vagy már nem működik?
Ré: Ré vagyok. A Nagy Piramis – sok más piramis építményhez hasonlóan – olyan, mint az elhangolódott zongora. Lejátssza a hangot –
ahogy ez az instrumentum kifejezné –, de ó, mily gyöngén. A diszharmónia csörömpöl az érzékeken. Az áramnak csak a szelleme maradt benne, az áramlási pontok eltolódása végett – melyek örökös
forgásban vannak bolygótok hol ide, hol oda tolódó elektromágneses
mezeje folytán, és a disszonáns vibrációs komplexumai miatt mind113
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azoknak, akik a beavatási és gyógyítási helyet kevésbé könyörületes
célokra használták.
4.7

Kérdező:
Kérdez ő: Lehetséges lenne egy piramist építeni, helyesen tájolni és

ma használni, olyan anyagokból, amelyek rendelkezésünkre állnak?
Ré: Ré vagyok. Nagyon is lehetséges, hogy felépítsetek egy piramis
építményt. A felhasznált anyag nem döntő, csupán az idő/tér komplexumok aránya. Azonban az építmény beavatásra és gyógyításra való
használhatósága teljes mértékben az e munkával próbálkozó közvetítők belső fegyelmén múlik.
4.8

Kérdező: A kérdésem az lenne, hogy leszülettek-e ma a bolygóra

olyan egyének, akik rendelkeznének a belső fegyelemmel ahhoz, hogy
instrukcióid felhasználásával felépítsenek és beavattassanak egy őáltaluk épített piramisban? Ez belül esik-e azokon a határokon, amire ma
bárki is a bolygón képes? Vagy senki nincs erre alkalmas?
Ré: Ré vagyok. Vannak emberek – ahogy nevezitek őket –, akik alkalmasak e kihívásra jelen nexusban. Mindazonáltal még egyszer szeretnénk rámutatni, hogy a piramisok ideje – ahogy mondanátok –
lejárt. Ez csakugyan egy időtlen építmény. Jóllehet az áramok az univerzumból – az idő tájt, midőn e bolygót segíteni próbáltuk – olyanok
voltak, hogy megkívánták a tisztaságnak egy bizonyos felfogását, e
felfogás – amint az áramlások elforognak és ahogy minden dolog fejlődik – átváltozott a tisztaságnak egy felvilágosultabb nézetébe. Vagyis
jelen vannak társaitok közt ebben az időben azok, akiknek tisztasága
már egy az intelligens végtelenével. Építmények használata nélkül
nyerhet gyógyító/páciens gyógyulást.
Továbbfejtsünk valamely konkrét pontot?
4.9

Kérdező: Lehetséges tájékoztatást nyújtanod nekünk ezekben a gyó-

gyítási technikákban, ha kerítünk olyan személyeket, akik rendelkeznek a természet adta képességgel?
Ré: Ré vagyok. Lehetséges. Hozzá kell tennünk, hogy a gyógyítás/páciens összeköttetésnek sokféle tanítás/tanulási rendszere alkal114
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mas lehet, tekintettel a különféle tudat/test/lélek komplexumokra.
Képzelőerőtökkel vegyétek fontolóra a tudat relatív egyszerűségét a
korábbi ciklusban, illetőleg ugyanezen tudat/test/lélek komplexum
több inkarnációt megélt, kevésbé torzult ám gyakorta túlontúl bonyolult nézeteit és gondolat/lélek folyamatait. Képzelőerőtökkel mérlegeljétek azokat is, akik a szolgálat torzulását választották és tudat/test/lélek komplexumukat egyik dimenzióból a másikba mozdították, magukkal hozva így néha teljesen látens formában sok jártasságot és megértést, amik közelebbről illenek a gyógyítás/páciens folyamatok torzulásaihoz.
4.10

Kérdező: Nagyon szeretnék további vizsgálódást tenni e gyógyítási

folyamat lehetősége irányába, de egy kissé el vagyok veszve, hogy hol
is kezdjem. El tudnád mondani, mi lenne az első lépésem?
Ré: Ré vagyok. Nem mondhatjuk meg, hogy mit kérdezzél. Ajánlhatom talán átgondolásra az imént átadott némiképp komplex információt, s ebből eljuthatsz a kérdezésnek számos útjára-módjára. Egy
„egészség” van, ahogy nevezitek, polarizált körülményeitek közt, ám a
tudat/test/lélek komplexum típusoknak számos jelentősen eltérő torzulása létezik. Mindegyik típus a saját tanulás/tanítását kell kövesse
ezen a területen.
4.11

Kérdező: Azt mondanád ezek szerint, hogy az első lépést egy olyan

személy találása jelentené, aki képességeket hozott magával ebbe az
inkarnációjába? Így van?
Ré: Ré vagyok. Így van.
4.12

Kérdező: Mihelyst kiválasztottam egy személyt a gyógyítás végrehaj-

tására, jó volna instrukciókat kapni tőled. Lehetséges ez?
Ré vagyok. Lehetséges, adottak lévén a vibrációs hang komplexumok
torzulásai.
4.13

Kérdező: Akkor feltételezésem szerint a kiválasztott személy olyan

lehet, aki az Egység Törvényével nagyon harmóniában áll. Még ha
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intellektuális felfogása adott esetben egyáltalán nincs is róla, meg kell
élnie az Egység Törvényét?
Ré: Ré vagyok. Ez helyes és helytelen is egyben. Az első eset, ami a
helyesség, érvényes lenne egy olyan valakire, mint a kérdező maga,
akinek torzulásai vannak a gyógyítás felé, ahogy nevezitek.
A helytelenség, ami megfigyelendő, azoknak a gyógyítói ténykedésében áll, akiknek tevékenysége a tér/idő illúziótokban nem tükrözi az
Egység Törvényét, de akiknek képessége megtalálta útját az intelligens
végtelenhez függetlenül a létezés azon síkjától, ahonnét e torzulásra
ráleltek.
4.14

Kérdező: (félre: Jim, te értetted?) Egy kissé zavarban vagyok. Részben

értelek, de nem vagyok biztos abban, hogy teljes egészében is. El tudnád ezt magyarázni egy más módon is?
Ré: Sokféle módon el tudom ezt magyarázni, adva lévén az instrumentum tudása a vibrációs hang komplexumaitokban. Most egy rövidebb torzulást keresek.
Két fajtája van azoknak, akik gyógyíthatnak: azok, akik – hozzád hasonlóan, rendelkezvén a veleszületett torzulással az Egység Törvénye
tudás-átadása felé – gyógyíthatnak de nem teszik; és azok, akik rendelkezvén ugyanezen tudással ám semmi jelentős tudatos torzulást
nem mutatván az Egység Törvénye felé elmében, testben vagy lélekben, mégis és mindamellett megnyitottak egy csatornát ugyanezen
képességre.
A lényeg az, hogy vannak olyanok, akik megfelelő kiképzés nélkül –
mondjuk úgy, ennek ellenére – is gyógyítanak. Egy további érdekes
elem, hogy akiknek az élete nem követi a munkáját, azok némi nehézséget találhatnak az intelligens végtelen energiájának magukba szívásában s így eléggé eltorzulttá válnak egy olyan módon, hogy diszharmóniát okoznak önmagukban és másokban, és talán még a gyógyítási
tevékenységgel való felhagyást is szükségesnek érzik. Ezért hát, akik az
első típushoz tartoznak, akik keresik a szolgálatot és megvan bennük
az akarat a kiképzésre gondolatban, szóban és tettben – ők lesznek
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azok, akik biztonsággal fenn tudják tartani a szolgálat irányába való
torzulást a gyógyítás területén.
4.15

Kérdező: Lehetséges tehát, hogy kiképezz minket a gyógyítási tuda-

tosságra?
Ré: Ré vagyok. Lehetséges.
4.16

Kérdező: Kiképeznél minket?
Ré: Kiképzünk titeket.

4.17

Kérdező: Nincs elképzelésem afelől, hogy ez mennyi időt ölelne fel.

Lehetséges, hogy a szükséges kiképzési programról egy áttekintést adj?
Nincsenek kellő ismereteim ahhoz, hogy tudjam, hogy most milyen
kérdéseket tegyek fel.
Ré: Ré vagyok. Kérdésedet az információkérésnek vesszük, mivel
ahogy említetted is, jelentős mennyiségű vibrációs hang komplexumot lehet egymás után fűzve a gyógyító kiképzésére használni.
Az áttekintés egy nagyon ideillő bejegyzés, hogy megérthesd, mikről is
van szó.
Először is, a tudatnak ismertté kell válnia önmaga előtt. Talán ez a
gyógyítói munka legmegerőltetőbb része. Ha az öntudat megismeri
magát, azzal a gyógyítás legfontosabb aspektusa történt meg, mivel a
tudatosság az Egység Törvényének mikrokozmosza.
A második rész a test komplexumok tanaival kapcsolatos. A bolygótokat ez időben elérő áramlatokban ezek a felfogások és diszciplínák a
szeretet és bölcsesség egyensúlyáról szólnak a test természetes funkcióiban való használata során.
A harmadik terület a spirituális – és ezen a területen az első két diszciplína összekapcsolódik az intelligens végtelennel való kontaktus
képessége révén.
4.18

Kérdező:
Kér dező: Ez első lépés megvalósításáról úgy hiszem, van némi elkép-

zelésem, ha nem is sok. Tudnád részletezni kicsit a másik kettőt,
ezekben semennyire sem vagyok jártas.
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Ré: Ré vagyok. Képzeld el a testet. Képzeld el a test sűrűbb tagolódásait. Haladj ezekből az energia-utak legfinomabb ismeretei felé, amelyek pörögnek és energizálttá válik általuk a test. Értsétek meg, hogy a
test minden természetes funkciójában megvan a sűrűtől a finomig
valamennyi tagolódás, és átváltoztatható olyanná, amit ti
szakramentálisnak neveznétek. Ez egy kis betekintés a második területre.
A harmadikhoz szólva, képzeld el a mágnes működését. A mágnesnek
két pólusa van. Az egyik felfelé irányul, a másik lefelé. A lélek rendeltetése, hogy a felfelé törekvő-sóvárgó tudat/test energiákat a lefelé
özönlő-áramló végtelen intelligenciával integrálja. Ez egy rövidke magyarázat a harmadik területhez.
4.19

Kérdező: A kiképzési program akkor hát meghatározott elvégzendő-

ket, megadott instrukciókat és gyakorlatokat is tartalmaz?
Ré: Ré vagyok. Mi jelenleg nem vagyunk leszületve az emberek közé,
s így mi megadhatjuk ugyan az irányelveket és próbálhatunk körülírni, de nem tudunk – például – mutatni. Ez egy hiányosság. Mindazonáltal valóban szükség van meghatározott gyakorlatokra az elme,
test és lélek részéről, az általunk kínált tanítási/tanulási folyamat során. Még egyszer el kell ismételni, hogy a gyógyítás az Egység Törvényének csupán egy torzulása. Hogy e törvénynek egy torzítatlan felfogását elérd, ahhoz nem szükségszerű gyógyítani vagy ami azt illeti,
bármely manifesztációt végezni, elegendő pusztán a megértés tudományát gyakorolni.
Az a kérésünk lenne, hogy egy vagy két kérdés legyen a befejezése
ennek az ülésnek.
4.20

Kérdező: A célom elsődlegesen az, hogy többet megtudjak az Egység

Törvényéről, és nagyon hasznos lenne a gyógyítás technikáját is felfedezni. Tisztában vagyok a problémáddal, hogy a szabad akarat sérthetetlen. Tudnál javaslatot tenni a… nem tehetsz javaslatokat. Közölnéd
velem az Egység Törvényét és a gyógyítás törvényeit?
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Ré: Ré vagyok. Az Egység Törvénye, túl a korlátjain az elnevezésnek –
ahogy a vibrációs hang komplexumokat hívjátok –, talán megközelíthető azzal a kijelentéssel, hogy minden dolog egy, hogy nincs polaritás, nincs helyes vagy helytelen, nincs diszharmónia, csak azonosság.
Minden egy, és ez az egy a szeretet/fény, a fény/szeretet, a Végtelen
Teremtő.
Az Egység Törvénye primér torzulásainak egyike a gyógyítás. Gyógyulás akkor következik be, amikor egy tudat/test/lélek komplexum
felismeri – mélyen önmagában – az Egység Törvényét, vagyis hogy
nincs diszharmónia, nincs tökéletlenség, hogy minden teljes, egész és
tökéletes. Így, az intelligens végtelen e tudat/test/lélek komplexum
legmélyén újraformálja a test, tudat vagy lélek illúzióját az Egység
Törvényével megegyező formájúra. A gyógyító mint energizáló vagy
katalizátor vesz részt ebben a teljességgel személyes folyamatban.
Egy talán érdeklődésre számot tartó elem, hogy a gyógyítónak, aki
tanulni szeretne, vállalnia kell a felelősségként értelmezett torzulást
ezért a kérés/válaszért. Ez egy olyan megtiszteltetés/kötelesség, amit a
kérés előtt szabad akarattal alaposan fontolóra kell venni.
4.21

Kérdező: Úgy gondolom, hogy folytassuk holnap.
Ré: Ré vagyok. A gondolatod helyénvaló, hacsak nem érzed úgy, hogy
egy bizonyos kérdés fontos lehet. Az instrumentum táplálása szempontjából körülbelül ekkora hosszúságú munka előnyös.

4.22

Kérdező: Egyetlen rövid kérdésem van. Képes-e az instrumentum

ezekből az ülésekből egy nap kettőre, vagy maradjunk az egynél?
Ré: Ré vagyok. Ez az instrumentum képes két ülésre egy nap. Mindamellett bíztatni kell őt, hogy test komplexumát élelmiszereitek bevitelével oly mértékben erőben tartsa, mely meghaladja az instrumentum élelmiszereitekből való normál felvételét; ez a fizikai anyag következtében van, amit a beszédhez használunk.
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Továbbá, folyamatosan figyelni kell az instrumentum tevékenységeit a
túlhajszoltság megelőzésére, mivel ez a tevékenység a fizikai szinten
egy megfeszített munkával egyenértékű.
Ezen intések figyelembe vételével a két ülés lehetséges. Nem kívánjuk
kimeríteni az instrumentumot.
4.23

Kérdező: Köszönjük, Ré.
Ré: Ré vagyok. Távozom tőletek az egy Végtelen Intelligencia szeretetében és fényében, aki a Teremtő. Járjatok örömmel az Egység erejében és békéjében. Adonai.
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1981. január 23.
5.0

Ré: Ré vagyok. Köszöntelek titeket a Végtelen Teremtő szeretetében
és fényében. Most kommunikálok.

5.1

Kérdező: A legutóbb, amikor kommunikáltunk, a gyógyítás elsajátí-

tásáról beszélgettünk. Az első gondolatom abból, amit a korábbi ülésen leadtál nekünk, hogy először az ént meg kell tisztítani bizonyos
fegyelmezésekkel és gyakorlatokkal. A páciens gyógyulása érdekében
ez után – példákkal és alkalmasint meghatározott gyakorlatokkal –
létre kell hozni a páciensben azt a mentális állapotot, amelynek segítségével ő meggyógyíthatja önmagát. Helyesen mondom?
Ré: Ré vagyok. Jóllehet tanulási/megértési torzulásod javarészt helytálló, a vibrációs hang komplexumban való választásod nem egészen
pontos annyira, mint amit e nyelv lehetővé tesz.
Nem példa által végzi a gyógyító a munkát. A munka önálló létező. A
gyógyító csak a katalizátor, nagyon hasonlóan, ahogyan eme instrumentum is rendelkezik a mondandónk átvitelének biztosításához
szükséges katalízissel, mégis egyetlen példa vagy gyakorlat sem képes
hozzájárulni a munka sikeréhez.
A gyógyítás/munka egybevág, olyan értelemben, hogy ez az intelligens
végtelen némely torzulásának egyfajta csatornázása.
5.2

Kérdező: Miután felajánlottad, úgy döntöttünk, elfogadjuk a gyógyí-

tási
eljárás
megtanulásának/megtanításának
megtiszteltetését/kötelességét. Rákérdeznék az első lépésre, amit végre kell hajtanunk ahhoz, hogy hatékony gyógyítók lehessünk.
Ré: Ré vagyok. A három tanítás/tanulás közül az elsővel kezdjük.
A mentális tanulás/tanítással kezdjük, amely az intelligens végtelennel
való kontaktushoz szükséges. A mentális munkának előfeltétele az a
képesség, hogy önmagunkban huzamosabb ideig csendet tartsunk
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fenn, amikor énünk úgy kívánja. Az elmét nyitottá kell tenni, akárcsak egy ajtót. A kulcs a csend.
Az ajtón belül egy hierarchikus elrendeződés terül el, amit talán a
földrajzhoz és némely szempontból a geometriához hasonlíthatnál,
mert a hierarchia eléggé szabályszerű, és belső kapcsolatokat hordoz.
A mentális diszciplína fogalmának elsajátításánál először is meg kell
vizsgálni az ént. Dimenziótok polaritását belülről kell kitapogatni.
Ahol tudatod belsejében türelmet találsz, ott tudatosan meg kell leld a
neki megfelelő türelmetlenséget is, és viszont. Egy lény által érzett
összes gondolatnak a fordítottja is ott rejlik valahol. A tudat tanai
mindenekelőtt magukban foglalják mindazon dolgok felismerését
önmagadon belül, amiket helyesnek tartasz, és mindazokét, amiket
nem tartasz helyesnek, majd pedig minden egyes pozitív és negatív
töltésnek a saját megfelelőjével való kiegyensúlyozását. A tudat tartalmazza az összes dolgot. Fel kell tehát fedezned ezt a teljességet önmagadon belül.
A második mentális tan az elméden belüli teljesség elfogadása. Nem a
polaritás lényének feladata a fizikai öntudat szintjén, hogy a tulajdonságok között válogasson s így szerepeket építsen fel, amelyek blokádokat és zavarokat keltenek a már amúgy is eltorzult tudat komplexumban. Minden egyes elfogadás simít egyet a sok-sok torzuláson, amelyeket az általatok ítéletnek nevezett fakultás kelt életre.
A tudat harmadik diszciplínája az elsőnek egy megismétlése, de immár kifelé tekintéssel a többi entitásra, akikkel találkozol. Minden
egyes entitáson belül teljesség uralkodik. Ennek következtében szükséges a minden egyensúly megértésére való képesség. Amikor türelmet
látsz, felelős vagy a türelmed/türelmetlenséged mentális felfogásodba
való áttükrözéséért. Amikor türelmetlenséget látsz, felfogásod tudati
konfigurációjába elő kell vedd a türelmetlenséget/türelmet. Ezt egy
egyszerű példának használtuk most. A legtöbb tudati konfigurációnak
sokféle oldala van; egy megértés kialakítására akár az én polaritásairól,
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akár a más-ének polaritásairól úgy lehet és úgy is kell tekinteni, mint
kifinomult munkára.
A következő lépés a más-én polaritások elfogadása, mely a második
lépést tükrözi vissza. Ez a mentális diszciplína elsajátításának első négy
lépése. Az ötödik lépést a tudat, a másik tudat, a tömeg-tudat és a
végtelen tudat földrajzi és geometriai kapcsolódásainak és arányainak
megfigyelését is jelenti.
A tanulás/tanítás második területe a test komplexumok tanulmányozása/felfogása. Jól kell ismerni a tested. Ez gyakorlatilag az elme felhasználását jelenti annak vizsgálatában, hogy az érzések, a hajlamok és
amit érzelmeknek neveztek, milyen hatással vannak a test komplexum
különféle részeire. Meg kell érteni és el kell fogadni a testi polaritásokat, egy kémiai/fizikai manifesztációban ismételve el az imént az elmén a tudat felülvizsgálatában elvégzett munkát.
A test a tudat alkotásának terméke. Megvannak a hajlamai. A biológiai hajlamot kell először teljesen megérteni, majd pedig hagyni, hogy
az ellentétes hajlam teljes kifejeződést nyerjen a felfogásban. Ezzel a
folyamat, hogy a testet mint kiegyenlített s mindegyszer polarizált
személyiséget elfogadjuk, újra csak beteljesíthető.
Ezt követi a feladat, hogy e felfogást kiterjeszd a más-ének testére is,
akikkel találkozol. A legegyszerűbb példa erre az a felfogás, hogy minden biológiai férfi nő, és minden biológiai nő férfi. Ez egy egyszerű
példa, azonban majdhogy minden esetben, amikor az én testének
vagy más-ének testének megértését megkísérled, minduntalan azt
fogod találni, hogy a lehető legapróbb különbségtételek szükségesek az
érintett polaritás-komplexumok teljes körű megértéséhez.
Most a magyarázat lezárását javasolnánk a következő munkaalkalomig, hogy a harmadik területre a jelentőségével arányos időt szentelhessünk.
Válaszolhatunk még egy kérdésre, ha az kellően rövid, mielőtt elhagynánk az instrumentumot.
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5.3

Kérdező: Az instrumentum kényelemben érzi magát? Tehetünk

valamit az instrumentum kényelmének fokozása érdekében?
Ré: Ré vagyok. A gyertyát minden ülés alkalmával óramutató járásával megegyezően körülbelül 10°-kal odébb lehetne tenni a spirálban
érkező energia beáramlásának javítása érdekében a lény fogadó mechanizmusain. Ez a sajátos elrendezés máskülönben jó. Viszont arra
kérnénk, hogy az elmondott és felhasznált tárgyakat geometriai gonddal helyezzétek el és időről időre ellenőrizzétek le. Arra is, hogy ne
tegyétek ki őket olyan térnek/időnek, amikor a munkának nincsen
szerepe.
Ré vagyok. Távozom az instrumentumból az Egységes Végtelen Teremtő szeretetében és fényében. Járjatok örömmel az Egy Teremtő
erejében és békéjében. Adonai.
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6.0

Ré: Ré vagyok. Köszöntelek benneteket a Végtelen Teremtő szeretetében és fényében. Most kommunikálok.

6.1

Kérdező: Szeretnénk folytatni a tegnapi anyagot.
Ré: Ré vagyok. Velünk van.
Tovább haladunk most a tanítás/tanulás harmadik részével a gyógyítás energia-erőinek kifejlesztését illetően.
A harmadik terület a spirituális komplexum, mely azokat az erő- és
tudati mezőket testesíti meg, amelyek a tudat/test/lélek komplexumotokból a legkevésbé eltorzítottak. A lelki komplexum felderítése és
kiegyensúlyozása bizony a leghosszabb és legkifinomultabb része a
tanulás/tanításotoknak. Az elmét egy fának tekintjük. Ez irányítja a
testet. Ha a tudat fókuszált, kiegyensúlyozott és éber, a test pedig jól
érzi magát abban az akármilyen elfogultságban vagy torzulásban, ami
az illető instrumentum számára a megfelelő kiegyensúlyozást biztosítja, akkor az instrumentum kész rátérni a nagyobb munkára.
E munka a szél és tűz munkája. A spirituális test energiamezeje egy
átjáró, vagy csatorna. Mikor a test és tudat már befogadóképes és nyitott, a lélekből egy önműködő ingajárat avagy kommunikátor válhat
az entitás akaratának egyéni energiáiból fölfelé, és a kreatív tűz és szél
áramaiból lefelé.
A gyógyítói képességre, mint minden más – ahogy eme instrumentum mondaná – paranormális tevékenységre, az intelligens végtelenbe
megnyitott átjáró vagy ingajárat van befolyással. Sokan vannak síkotokon, akiknek véletlenszerű lyukak vagy kapuk nyílnak ki lélek-energiamezejükön, melyek olykor vegyi anyagok bevitele révén
keletkeznek (mint pl. amiket eme instrumentum LSD-nek nevezne);
akik képesek – véletlenszerűen és irányítás nélkül – energiaforrásokra
bukkanni. Ők lehetnek olyan entitások, akik szolgálni kívánnak, de
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lehetnek olyanok is, akik nem. E csatorna gondos és tudatos megnyitásának egy ettől megbízhatóbb módú szolgálat a célja, egy köznapibb
és megszokottabb úton, ahogy az a gyógyító torzulási komplexumán
látható. Mások számára a történések csodáknak tűnhetnek. Annak,
aki gondosan megnyitotta az ajtót az intelligens végtelenbe, ebben
semmi rendkívüli nincs; teljesen mindennapos, ez számára a megszokott. Az élettapasztalat némileg átalakul, és a nagy munka folyik tovább.
Most úgy gondoljuk, e gyakorlatok kezdésként elegendőek számotokra. Egy jövőbeli alkalomkor, amikor már úgy érzitek, elvégeztétek,
ami előttetek áll, majd megkezdünk végigvezetni titeket egy pontosabb felfogás felé e kapunak a gyógyítás gyakorlatában betöltött funkcióiról és felhasználásáról.
6.2

Kérdező: Szeretném megkérdezni, hogy lehetséges-e, hogy Tom részt

vegyen az egyik holnapi ülésen. Ismert előtted a Tom nevű entitás?
Ré vagyok. E tudat/test/lélek komplexum hang-vibráció, „Tom”,
elfogadható. Intünk, hogy az entitást tájékoztassátok a tudat és a különböző kellékek keretében, melyeket meg kell értsen, mielőtt a körhöz vezetnétek.
6.3

Kérdező: Nem egészen világos, mit értesz kellékeken.
Ré: A szimbolikus tárgyakra hivatkoztam, amelyek eme instrumentum torzulásait a fény/szeretet irányába billentik. Ezek elhelyezése és a
minden jelenlévő általi szerető elfogadása fontos az instrumentum
táplálása szempontjából. Ekképpen az igénybe vett kellékekről leírást
kell adni és jelenlétük okát el kell magyarázni tanítás/tanulásotok saját
szavaival, hogy a helyes hozzáállást kapjátok a kívánt eredményekért.

6.4

Kérdező: Azt gondolom, hogy ez lehet egy alkalmas időpont arra,

hogy egy kis hátteret fess magadról, esetleg információkat nyújts arról,
hogy hol éltél a Földdel való kapcsolataidat megelőzően, amennyiben
ez lehetséges.
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Ré: Ré vagyok. Én, együtt a társas memória komplexummal, amelynek része vagyok, egyike vagyok azoknak, akik kivándoroltak naprendszeretek egy másik bolygójáról, ahogy ezen entitás mondaná. A
planetáris influencia az volt, amelyet ti Vénusznak hívtok. Idős faj
vagyunk a ti mértékeitekkel. Amikor a hatodik dimenzióban voltunk,
a fizikai lényünk olyan volt, amit ti aranyszínűnek mondanátok. Magasak voltunk és némileg törékenyek. Fizikai testünk borítása – melyet ti kültakarónak neveztek – arany csillogású volt.
Ebben a formában úgy döntöttünk, eljövünk népetek közé. A földi
emberek akkortájt nagyon különböztek mitőlünk fizikai megjelenésben, ha mondhatjuk. Ennek következtében nem vegyültünk jól el a
lakosság közt, és nyilvánvaló módon mások voltunk, mint ők. Így
látogatásunk viszonylag rövid volt, mivelhogy azon hipokrita pozícióban találtuk magunkat, hogy a más-énetektől eltérőkként elismerést
váltottunk ki bennetek. Ez abban az időben volt, amikor létrehoztuk
az építményeket, amelyek felé érdeklődést mutatsz.
6.5

Kérdező: Hogyan utaztál a Vénuszról erre a bolygóra?
Ré: A gondolatot használtuk.

6.6

Kérdező: El lehetett volna vinni valakit abban az időben e bolygó

lakói közül és letenni a Vénuszon? Életben maradt volna? Alkalmasak
voltak a Vénusz körülményei az életre?
Ré: A harmadik denzitású feltételek nem alkalmasak a ti népetek életformái számára. Viszont az ötödik és hatodik dimenziói ennek a bolygónak nagyon is alkalmasak a növekvés/tanulás/tanítás céljaira.
6.7

Kérdező: Hogyan voltatok képesek az átváltozásra a vénusziról? Meg

kellett változtassátok a dimenziótokat, hogy a Földre gyertek?
Ré: Emlékszel a szél gyakorlatára. A semmibe való szétoszlás az egységbe való beleolvadás, mivel olyan, hogy semmi, nem létezik. A hatodik dimenzióból – gondolattal – manipulálni vagyunk képesek a
minden egyes fény- vagy torzult fény részecskében jelen lévő intelligens végtelent, hogy így a hatodik denzitásban lévő tudat/test/lélek
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komplexumunkról magunkra tudunk ölteni egy a harmadikban látható másolatot. Ezt a kísérletet lehetővé tette számunkra az e bolygót
felügyelő Tanács.
6.8

Kérdező: Hol található ez a Tanács?
Ré: Ez a tanács a Szaturnusz bolygó oktávjában, avagy nyolcadik dimenziójában található egy olyan területen, amelyet harmadik-dimenziós terminológiáitok szerint a gyűrűknek értetek.

6.9

Kérdező: Élnek-e más, a Földön találhatóhoz hasonló emberek a

naprendszerünk más bolygóin?
Ré: Tér/idő jelen információt kértek vagy tér/idő folytonosság információt?
6.10

Kérdező: Mindkettőt.
Ré: Egy idő/térben, amely a múltatok, élt harmadik denzitású lényeknek egy népessége egy bolygón, mely a naprendszeretekben tartózkodott. Számos név van, amellyel ezt a bolygót nevezték. A népetek által leggyakrabban használt vibrációs hang komplexum a Maldek.
Ezen entitások, elpusztítván planetáris szférájukat, ezen a harmadik
denzitáson kellett helyet találjanak maguknak, mely az egyetlen olyan
naprendszeretekben az ő idő/hely jelenükben, amely lakható volt és
amely képes volt a szükséges leckéket nyújtani tudat/test/lélek torzulásaik csökkentéséhez az Egység Törvénye nézőpontjából.

6.11

Kérdező: Hogyan jöttek át ide?
Ré: A szüret folyamata révén jöttek, és az inkarnációk folyamata révén
születtek le a magasabb szféráitokból ebbe a denzitásba.

6.12

Kérdező: Ez mikor történt?
Ré: Nehézségeink vannak az instrumentummal való kommunikációban. Mélyítenünk kell állapotán.
Ez körülbelül 500 ezer évetekkel ezelőtt történt.

6.13

Kérdező: Vagyis akkor a Föld egész emberi népessége maldeki?
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Ré: Ré vagyok. Ez a kérdezésnek egy új iránya, és külön helyet érdemel. A feloszlása előtt más neveken de a ti népetek számára
Maldekként ismeretes szféráról a ti szférátokra begyűjtöttek közül
sokan inkább a Földetek felszínébe születtek le, semmint a Földetek
felszínére. A bolygótok népessége sok különböző csoportot foglal magában, akik más második dimenziójú és ciklusához ért harmadik dimenziójú világokból lettek begyűjtve. Nem mind egy faj vagy egy
kezdeti hátterűek vagytok. Közös tapasztalásotok jelen idő/tér
kontinuum sajátja.
6.14

Kérdező: Alkalmasnak látnám felfedezni, hogyan működik közre az

Egység Törvénye a lényeknek ebben a mi bolygónkra történő átvitelében, és hogy hogyan zajlik le a szüret.
Ré: Ré vagyok. Az Egység Törvénye nem állít mást, mint hogy minden dolog egy, hogy minden lény egy. Léteznek bizonyos e törvény
felfogásával és gyakorlatával egybecsengő viselkedések és gondolatformák. Azokat, akik – befejezve a tanulásnak egy ciklusát – a gondolat és cselekvés e megértésének különböző torzulási lépcsőfokait kinyilvánítják magukon, a saját döntésük szerint elszeparálhatják abba a
vibrációs torzulásba, ahol az ő tudat/test/lélek komplexumuk a leginkább otthon érzi magát. Ebben a folyamatban segédkeznek vagy felügyelnek ama gondozó lények, akik torzulásaikban nagyon közel állva
az Egység Törvényéhez mégis az aktív szolgálatot választják.
Az illúzió tehát fényből lett megalkotva, vagy helyesebben de kevésbé
érthetően, fény/szeretetből. Ennek intenzitási foka változó. Minden
egyes begyűjtött entitás lélek komplexuma a fény vonala mentén halad, egészen addig, amíg a fény túl vakítóvá nem válik a számára. Ekkor az entitás megáll. Talán csak nemrég érte el a harmadik denzitást,
ugyanakkor nagyon-nagyon közel is lehet a harmadik denzitás
fény/szeretet torzulás vibrációs komplexum végéhez. Mindazonáltal
akik az erősödő fény/szeretet innenső oktávjába esnek, azok ekkor
végigélnek egy főciklust, melynek során számos lehetőségük adódik a
minden egyes entitás szerves részét képező torzulások felfedezésére és
– ennek következtében – ezen torzulások csökkentésére.
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6.15

Kérdező: Milyen hosszú a mi éveinkkel egy-egy ilyen ciklus?
Ré: Egy főciklus nagyjából 25 ezer évetek. Három ilyen jellegű ciklus
van, melynek során azok, akik fejlődést mutattak, begyűjthetők a
három főciklus befejeződésekor. Ez valahol kb. 75 és 76 ezer évetek
között van. Mindenkit begyűjtenek előmenetelre való tekintet nélkül,
mivelhogy ekkorra maga a bolygó mozdul át a dimenzió használható
részében és kezdi elveszíteni használhatóságát a vibráció alsóbb szintjein az adott denzitásban.

6.16

Kérdező: Jelenleg hol jár ez a bolygó a ciklusokat tekintve?
Ré vagyok. Ez a szféra jelenleg negyedik dimenziós vibrációban van.
Anyaga eléggé zagyva az öntudatába beágyazódott társadalom memória komplexumoknak köszönhetően. Nem volt könnyű átmenete a
hívogató rezgések felé. Ennélfogva ez némi kényelmetlenséggel fog
elérkezni.

6.17

Kérdező: Ez a kényelmetlenség az elkövetkező néhány évben követke-

zik be?
Ré: Ré vagyok. Ez a kényelmetlenség, vagy diszharmonikus vibrációs
komplexum, már elkezdődött néhány év(etek)e a múltban. Háborítatlanul kellene folytatódnia még egy megközelítőleg harminc év(etek)es
időtartamig.
6.18

Kérdező:
Kérdező: Feltételezem, hogy e harminc éves időszak után ez egy

negyedik denzitású bolygó lesz. Jól gondolom?
Ré: Ré vagyok. Így van.
6.19

Kérdező: Megbecsülhető, hogy a jelenlegi népesség hány százaléka

fog a negyedik denzitású bolygón lakni?
Ré: A szüret még nem jött el, ennélfogva nincs értelme becslésnek.
6.20

Kérdező: Annak a ténynek, hogy mi most ebben az átmeneti kor-

szakban élünk, köze van ahhoz, amiért információitokat a népesség
számára elérhetővé tettétek?
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Ré: Ré vagyok. Jártunk az emberek közt és emlékezünk. Emlékezünk
a fájdalomra. Láttunk belőle eleget. Kutattunk egy instrumentum
után, aki a megfelelő torzulási paraméterekkel rendelkezik a tudat/test/lélek komplexumban, és egy támogató és megértő tudat/test/lélek komplexum-csoportot, hogy ezeket az információkat
minimális torzítással és maximális vággyal fogadja, hogy pár évetekig
szolgáljon. A válasz, röviden, igen. Emellett úgy kívánjuk, hogy tudjátok: memóriánkban hálásak vagyunk nektek.
6.21

Kérdező: A csészealj alakú űrjárművek, amiket ufóknak hívunk –

néhányukról olyat emlegettek, hogy a Vénuszról jöttek. Lehetett ezek
bármelyike a ti hajótok?
Ré: Ré vagyok. Kristályokat sokféle célra használtunk. A járművet,
melyről beszélsz, nem mi használtuk tér/idő jelen memória komplexumotokban. Ámbár használtunk kristályokat és a harang alakot illúziótok múltjában.
6.22

Kérdező: Milyen rég használtátok a harang alakú járművet, hogy a

Földre gyertek?
Ré: Ré vagyok. Meglátogattuk az embereket 18 ezer évetekkel ezelőtt
és nem szálltunk le, majd még egyszer, 11 ezer évetekkel ezelőtt.
6.23

Kérdező: Harang alakú űrhajókat ábrázoló fotók és vénusziakkal való

kapcsolatfelvételről szóló beszámolók kevesebb, mint harminc évvel
ezelőttről is léteznek. Van tudomásod ezekről a beszámolókról?
Ré: Ré vagyok. Van Egységességi tudomásunk jelen időtök/teretek e
behatolásairól. Mi többé nem vagyunk vénusziak. Keletkeztek azonban népetek közt olyan gondolatformák, melyek abból az időből
származnak, amikor közöttetek jártunk. Az így megteremtett emlékezet és gondolatformák a társadalom memória komplexum részei. Ez a
tömeg-tudat – ahogy mondhatnátok – újrateremti az élményt azok
számára, akik ilyenfajta tapasztalást kívánnak. A jelenlegi vénuszi populáció már nem hatodik denzitású.
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6.24

Kérdező: A jelenlegi ufó esetek közül van-e olyan, amelyik más boly-

gókról való, vagy van-e erről tudomásod?
Ré: Egyik tagja vagyok a Végtelen Teremtőt Szolgáló Bolygók Konföderációjának. Körülbelül ötvenhárom civilizáció van ebben a Konföderációban, ami nagyjából ötszáz planetáris tudatot ölel fel. Ez a
Konföderáció magában foglalja azokat is a ti saját bolygótokról, akik
dimenzióban előléptek a harmadikotokon túlra. Magában foglal planétákat a naprendszeretekből, és más galaxisokból* is. Ez egy igazi
Konföderáció abból a szempontból, hogy tagjai nem hasonlóak, hanem az Egység Törvényének megfelelő szolgálatra szövetkeztek.
6.25

Kérdező: Ezek valamelyike ide jön-e űrhajóval? A múltba visszame-

nőleg, mondjuk úgy harminc évvel?
Ré: Ré vagyok. Ki kell mondanunk, hogy ez az információ jelentéktelen. Ha ezt megértitek, úgy érezzük, a tájékoztatást elfogadhatóan
nyújthatjuk. Az Egység Törvénye az, aminek kijelentésére itt vagyunk. Mindamellett beszélünk erről a dologról is.
Valamennyi planetáris entitás, amely meg kíván jelenni a ti harmadik
dimenziós idő/tér torzulásotokban, engedélyt kér, hogy átléphesse –
ahogy talán neveznétek – a karantént, és megjelenhessen előttetek. E
megjelenés okát és célját megértik, és elfogadják vagy elutasítják. A
konföderációs tagok közül egetek alatt bármely időben nem kevesebb,
mint tizenöt van jelen; a többiek gondolat útján állnak a rendelkezésetekre.
Jelenleg hét olyan van, akik járműveket működtetnek
denzitásotokban. Céljaik igen egyszerűek: tudatosítani bolygótok entitásait a végtelenről, és ez a tájékozatlanok számára legjobban a titokzatos vagy ismeretlen által fejezhető ki.
6.26

Kérdező: Tökéletesen tudatában vagyok annak, hogy te elsődlegesen

az Egység Törvényére vonatkozó információk terjesztésében vagy érdekelt. Mindazonáltal, az én megítélésem az – és lehet, hogy tévedek
*

Ré gyakran használja a galaxis szót ott, ahol mi naprendszert mondanánk.
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–, hogy annak érdekében, hogy ezt az anyagot elhintsük, elengedhetetlenek lesznek az olyan kérdések is, mint amit most az előbb tettem
fel. Amennyiben ez nem cél, akkor lekorlátozhatom a kérdéseimet az
Egység Törvénye alkalmazásaira. De az én felfogásom az, hogy jelenleg a cél a széleskörű elterjesztése ennek az anyagnak. Jól gondolom?
Ré: Ré vagyok. Ez az érzékelés csak enyhén torzult a te megértésedben/tanulásodban. Arra bíztatunk, hogy saját belátásod szerint járj el.
Ez a te helyed. Mi, ezen információk átadásakor, a célunkról való
felfogásunk torzulását nemcsak az információ átadásában látjuk, hanem annak relatív fontosságára vonatkozó, torzult érzékelésünk szerinti súlyozásában is. Ezért aztán kijelentéseink között megtalálsz olyat
is, ami arra utal, hogy a kérdés kevésbé fontos. A mi érzékelésünkből
fakad az, hogy az adott kérdés nem fontos. Mindazonáltal – hacsak a
kérdés nem tartalmazza a szabad akaratot sértő válaszadás lehetőségét
– megadjuk a válaszainkat.
6.27

Kérdező: Nagyon köszönjük. Nem akarjuk túlterhelni az instrumen-

tumot. Jócskán túlléptük a rendes munkaidőnket. Elmondanád, milyen állapotban van az instrumentum?
Ré: Az instrumentum kiegyensúlyozott a figyelmeteknek köszönhetően. A fizikai hordozója azonban kezd elmerevedni.
6.28

Kérdező: Ez esetben talán kicsit később folytassuk.
Ré: Egyet kell értenünk. Következésképp, hacsak nincs valami rövid
kérdésed, el is köszönnénk.

6.29

Kérdező: Egy kérdésem lenne csak: hogy miután Leonard itt volt a

legelső kapcsolatfelvételed alkalmával, alkalmas-e arra, hogy jelen legyen ugyanúgy, mint Tom.
Ré: Ez így van, s ezzel ki is merült a száma azon alkalmasoknak, akik
jelenleg jöhetnek. Emlékeztetnélek újra a Tom vibrációs hang komplexumú felkészítéséhez adott instrukciókra.
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Ré vagyok. Búcsúzom tőletek az Egységes Végtelen Teremtő szeretetében és fényében. Járjatok örvendezve az Egy Teremtő erejében és
békéjében. Adonai.
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1981. január 25.
7.0

Ré: Ré vagyok. Üdvözöllek titeket a mi Végtelen Teremtőnk szeretetében és fényében. Most kommunikálok.

7.1

Kérdező: Említetted, hogy egy bizonyos számú tagja van a Bolygók

Konföderációjának. Miféle szolgálatok, vagy szolgálat fajták állnak
nyitva a Konföderáció tagjai előtt?
Ré: Ré vagyok. Feltételezem, hogy arra a szolgálatra gondolsz, amit
mi a Konföderáció tagjaiként nyújthatunk, és nem arra a szolgálatra,
amely a rendelkezésünkre áll.
A nyújtani lehetséges szolgálatunk a bennünket hívók számára egyenlő a hívás torzulásának/szükségének négyzete osztva vagy integrálva az
alapvető Egység Törvénye azon torzulásával, amely a teremtett világ
egységességével tisztában nem lévők szabad akaratára utal.
7.2

Kérdező: Ebből arra következtetek, hogy a kapcsolatteremtésetek

nehézsége e bolygóval jelenleg az emberek összetételéből adódik: egynémelyek tisztában vannak az egységességgel, mások nem, és ebből
adódóan nem léphettek ki nyíltan vagy adhattok bizonyosságot a kapcsolatotokról. Igaz a feltételezésem?
Ré: Ré vagyok. Miként az imént újra elismételtük eme instrumentumon keresztül, nekünk a társas memória komplexumotok valamennyi
darabkáját integrálnunk kell annak illúziós dezintegrációs* formájában. Majd ennek eredménye meglátható a nyújtható szolgálatunk
korlátjaiban. Szerencsénkre a Szolgálat Törvénye négyzetezi a hívók
vágyát. Máskülönben nem lenne létezésünk ebben az időben/térben
az illúzió jelen kontinuumán. Röviden: alapjaiban igazad van. A
nem-jelenlét gondolata nem a népetekre irányuló alap gondolatforma
komplexumunk része, hanem inkább egy maximális tekintetbe vétele
annak, ami lehetséges.
*

szétdarabolódott
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7.3

Kérdező: Azon, hogy négyzetezi, azt érted, hogy ha 10 ember hív,

akkor ezt a bolygó arányaihoz való viszonyításkor száznak számíthatjátok, minthogy tíz a négyzeten az száz?
Ré: Ré vagyok. Ez hibás. A négyzet szekvenciális: egy, kettő, három,
négy, mind négyzetezve a következő számmal.
7.4

Kérdező: Ha csak tíz egyén kérte a földön a szolgálataitokat, hogyan

kalkulálnátok a hívásukat ezzel a négyzet módszerrel?
Ré: Egyvalakiét tízszer egymás után négyzeteznénk, ezzel a számot a
tízedik négyzetre emelve.
7.5

Kérdező: Mi lenne az eredménye ennek a számításnak?
Ré: (fél perc szünet) Az eredmény nehezen átvihető. 1012, körülbelül.
A hívó egyének néha nem teljesen egységesek a hívásukban, ezért kevesebb egy picivel a négyzetezés*. Vagyis egy statisztikai veszteség lép
föl egy adott hívási lépcső során. Mindazonáltal ebből a statisztikailag
korrigált információból talán megérthető a négyzetezési mechanizmus.

7.6

Kérdező: Jelenleg a Föld bolygón körülbelül hány entitás igényli a

szolgálataidat?
Ré: Személyesen engem 352 ezren hívnak. A Konföderációt, annak
entitás-komplexumai teljes skálájában 632 millió tudat/test/lélek
komplexumotok hívja. Ezek a számok le lettek egyszerűsítve.
7.7

Kérdező: Meg tudnád mondani, milyen eredményt kapunk, ha al-

kalmazzuk a Négyzetek Törvényét ezekre a számokra?
Ré: A szám közelítőleg semmitmondó a véges értelemben, mivel
igen-igen sok a számjegy. Mindenesetre egy nagy hívást jelent, amelyet mi a teremtett világ mindenféle rétegében úgy érzünk és hallunk,
mintha a saját entitásunk lenne egy nagy és lesújtó bánat felé torzulva.
Megköveteli a szolgálatunkat.

*

kevesebb egy picivel, mint a kettes alapú hatványozás: 210=1024
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7.8

Kérdező: Mikortól lenne ez a hívás elegendően nagy ahhoz, hogy

nyíltan jöhessetek le az emberek közé a Földre? Hány entitásnak kellene a Földön a Konföderációt hívnia?
Ré: Ré vagyok. A népetek közé eljövetel lehetőségét nem a hívások
számából számítjuk: ez egy konszenzus révén áll elő a komplett társadalmi memória komplexum részéről, mely tudomást szerzett a minden dolgok végtelen tudatosságáról. Népeitek körében ez csak elszigetelt esetekben volt lehetséges.
Olyan esetben, amikor egy társas memória komplexum, amely a Teremtő szolgálója, látja ezt a helyzetet és ötlete támad az alkalmas segítségnyújtásra, mely csak népetek közt végezhető el, a társas memória
komplexum, amelyik ezt az elgondolást szeretné, beterjeszti azt a Szaturnusz Tanácsának. Ha elfogadják, a karantént feloldják.
7.9

Kérdező: Azt hiszem, van itt egy kérdésem Jimtől a Tanáccsal kap-

csolatban. Kik a tagok és hogyan működik a Tanács?
Ré: Ré vagyok. A Tanács tagjai képviselők a Konföderációból és belső
síkjaitok azon vibrációs szintjeiről, melyek a harmadik denzitásotokért
felelősek. A nevek nem fontosak, mivel nevek nincsenek. Tudat/test/lélek komplexumaitok neveket igényelnek, s így sok esetben
az egyes entitások vibrációs torzulásaival egybecsengő vibrációs hang
komplexumokat használunk. A név fogalom azonban nem része a
Tanácsnak. Ha neveket kérnek tőlünk, próbálunk találni, de nem
mindenki választott nevet.
Az állandóan ülésező Tanács létszáma (bár ez váltakozik a kiegyensúlyozás miatt, amit – ahogy mondanátok – rendkívüli esetekben tartanak) – kilenc. Ez az Üléstanács. E Tanács munkáját segíti még huszonnégy entitás, akik kérés esetén felajánlják a szolgálataikat. Ezek az
entitások odaadóan figyelnek és az Őrzőknek nevezik őket.
A Tanács ahogy mondanátok telepatikus kapcsolat útján operál a
kilenc egységével vagy uniójával; a torzulások harmonikusan keverednek, hogy így az Egység Törvénye könnyűszerrel érvényesül. Amikor
gondolat (döntés) kívánkozik, a Tanács fenntartja e szükség torzulási
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komplexumát, kiegyensúlyoz a már említett módon, majd pedig javaslatot tesz az általa helyesnek vélt intézkedésre. Ebbe beleértendő 1)
a társas memória komplexumok kötelezettsége a Konföderáció felé, 2)
segítségnyújtás azoknak, akik bizonytalanok afelől, hogy hogyan segíthetnek az ezt kérő társas memória komplexumokon, egy olyan
módon, ami összhangban van a hívással, a Törvénnyel és a hívók
számával (ez olykor nem más, mint a hívással szembeni ellenállás), 3)
a Tanácson belüli kérdések is meghatározásra kerülnek.
Ezek a Tanács főbb kötelezettségei. Bármiféle kétely esetén a Tanács a
huszonnégyhez
fordulhat,
akik
ekkor
a
konszenzusukat/megítélésüket/elgondolásukat a Tanács elé tárják. Ez után a Tanács újraértelmezheti az adott kérdést.
7.10

Kérdező: Említetted a kilencet, akik a Tanácsban üléseznek. Ezek a

„kilencek” ugyanazok, akikre ez a könyv hivatkozik? (A kérdező az
Uri Geller könyvre mutat.)
Ré: Ré vagyok. A Kilencek Tanácsát félig-meddig torzítatlan formában megőrizte két jelentősebb forrás, az elnevezésetek szerint Markként ismert, és az elnevezésetek szerint Henryként ismert. Az egyik
esetben a médium volt az írnok. A másikban nem a médium volt az
írnok. Az írnok közreműködése nélkül azonban az energia nem jutott
volna el a médiumhoz.
7.11

Kérdező: A nevek, amiket említettél: ők Mark Probert és Henry

Puharich voltak?
Ré: Ré vagyok. Így van.
7.12

Kérdező: Az érdekelne, hogy az Egység Törvényének alkalmazása

miként jár együtt a szabad akarattal arra nézve, amit én a földi ufó
esetek reklámozásának neveznék. Az elmúlt harminc év során a Tanács láthatóan elég sűrűn hagyta jóvá a karantén feloldását. Én ezt
egyfajta reklámozásának látom annak, amit most csinálunk, hogy
több ember ébredhessen fel. Igazam van?
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Ré: Ré vagyok. Elme komplexumod egy bizonyos mértékű fogalmi
zavar alóli feloldására lesz szükség, hogy egy alkalmas válasz érdekében
kérdésed újraalkotható legyen. Kérlek, hallgass végig bennünket.
A szaturnuszi Tanács nem adott engedélyt a karantén áthágására az
általad említett idő/tér kontinuumban. Előfordul bizonyos számú
földreszállás. Valamennyi a saját népetek részéről, valamennyi az általatok orioniként ismert csoport részéről.
Másodszor, beleegyezést adnak – nem a karantén áthágására, hogy
köztetek tartózkodjanak, hanem arra, hogy gondolatforma kapacitásukban megjelenjenek azok előtt, akiknek szemük van a látásra.
Harmadszor, annyiban helyes a feltételezésed, hogy abban az időben/térben, melyben az első nukleáris bombátokat kifejlesztették és
bevetették, konföderációs tagok engedélyt kaptak rá, hogy vigasszal
szolgáljanak társaitoknak oly módon, hogy rejtély bekövetkeztét okozták. Ez az, amit te reklámozás alatt értesz, és ez igaz. A felajánlanunk
lehetővé tett történések titokzatos és ismeretlen kvalitásának reménybeli szándéka az, hogy népeteket ráébressze a végtelen lehetőségekre.
Amikor társaitok felfogják a végtelent, akkor és csak akkor nyílhat
meg a kapu az Egység Törvénye előtt.
7.13

Kérdező: A mi népünket említetted és az orioniakat, akik ide jönnek.
Részleteznéd?
Ré: Ré vagyok. Gondolati komplexumaid nem egyeztek vibrációs
hang komplexumaiddal. Nem tudunk válaszolni. Légy szíves, ismételd meg a kérdést.

7.14

Kérdező: Az Orionról fogok kérdezni. Azt mondtad, hogy orioni

eredetű volt némelyik az ufókkal való kapcsolatfelvételek közül. Tudnál valamit mondani erről a kontaktusról, a céljáról?
Ré: Ré vagyok. Végy, ha úgy tetszik, szándékok egy egyszerű példáját,
amelyek rosszak/jók. Ez a példa Adolf. Ez a ti vibrációs hang komplexumotok. A szándék gyaníthatóan egyesülés az elitnek nevezett torzulási komplexum kiválasztásával egy társas memória komplexumból,
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majd pedig különböző eszközökkel történő elnyomása azoknak, akiket a nem-elit torzulásnak tekintenek. Ez után jön az elképzelés, hogy
az így megtisztogatott társas memória komplexumot vegyék és hozzátegyék egy az úgynevezett Orion csoport által birodalomnak gondolt
torzuláshoz. A velük farkasszemet néző probléma az, hogy egy nagy
rakás véletlenszerű energiával szembesülnek, amit az elkülönítés gondolata vált ki. Ez sebezhetővé teszi őket, mivel a saját tagjaik közötti
torzulások nem harmonizálnak.
7.15

Kérdező: Mi az Orion csoport denzitása?
Ré: Ré vagyok. Mint a Konföderáció esetében, az e csoportosulást
alkotó tömeg-tudatok denzitása is változó. Egy nagyon kevés harmadik denzitású, egy nagyobb számú negyedik, egy hasonlóan nagy ötödik, és egy nagyon kevés hatodik denzitású entitás alkotja ezt a szervezetet. A létszámuk olyan egytizede a miénknek a tér/idő kontinuum
bármely adott pontján, mivel a spirituális entrópia problémája azt
okozza náluk, hogy állandó szétbomlást tapasztalnak a társas memória
komplexumukban. Az erejük ugyanakkora, mint a miénk. Az Egység
Törvénye nem kivételez sem a fénnyel, sem a sötétséggel, hanem lehetőséget ad másokat szolgálni és önmagadat szolgálni. Mindamellett
mások szolgálata végül önmagad szolgálatához is vezet, megőrizve és
tovább harmonizálva így az intelligens végtelent e viselkedésmódokon
keresztül kereső egyének torzulásait.
Azok, akik önmaguk szolgálatához folyamodva keresik az intelligens
végtelent, ugyanakkora hatalmat teremtenek meg, de mint
mondottuk, állandó nehézségeik vannak az elkülönülés gondolata
végett, mely elválaszthatatlan az önmaguk szolgálatának mások feletti
hatalommal együttjáró megnyilvánulásaitól. Ez gyengíti és végül szétoszlatja az olyan tudat/test/lélek komplexumok által egybegyűjtött
energiát, akik az Orion csoportot és az Orion csoportot alkotó társas
memória komplexumokat hívják.
Meg kell jegyezni, gondosan fontolóra kell venni, és el kell fogadni
azt, hogy az Egység Törvénye rendelkezésére áll bármely társas memó140
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ria komplexumnak, amelyik úgy döntött, hogy együtt verseng valamely kereső célért, légyen az akár másokat szolgáló, akár önmagát
szolgáló. A törvények, melyek az Egység Törvényének elsődleges torzulásai, ezután működésbe lépnek, és a tér/idő illúziója hordozóvá
szegődik az ekképpen szabadon meghozott döntés eredményeinek
kifejlődéséhez. Így minden entitás tanul, nem számít, mit keres. Mind
ugyanazt tanulják, egyesek gyorsabban, mások lassabban.
7.16

Kérdező: Ha példaként vesszük az Orion csoport ötödik denzitású

társas memória komplexumát, akkor mi volt az ő előző denzitásuk,
mielőtt ötödik denzitásúvá váltak volna?
Ré: Ré vagyok. A denzitásokon keresztüli előrehaladás szekvenciális.
Egy ötödik denzitású társas memória komplexum negyedik
denzitásból begyűjtött tudat/test/lélek komplexumokból áll. Ezután
az összeállt vagy tömeges tudat/test/lélek komplexum megteszi eggyé
olvadását, és a torzulások végtelen változatosságú lehetőségeinek
kombinációjaként előállnak az eredmények.
7.17

Kérdező: Próbálom megérteni, hogyan fejlődhet egy ilyen Orion

csoporthoz hasonló csoport. Azon a véleményen voltam, hogy az Egység Törvényének egy közelebbi megértése teremti elő az elfogadhatósági feltételét, hogy mondjuk, mint a mi mostani átmenetünk esetében, valaki a harmadikból a negyedik denzitásba lépjen. Ha te az Orion csoportban lennél, és az önös szolgálatra irányult, hogyan lenne
számodra lehetséges az előrehaladás a harmadikból a negyedik
denzitásba? Miféle tanulás lenne szükséges ehhez?
Ré: Ré vagyok. Hosszára való tekintettel, mostanra ez lesz az utolsó
kérdés ennek az instrumentumnak.
Emlékeztek rá, hogy némileg részleteztük, hogy a mások szolgálata
felé nem irányultak miként képesek ennek ellenére is megtalálni és
használatba venni a kaput az intelligens végtelenhez. Ez oktávunk
valamennyi denzitására érvényes. Azok nevében, akik – ahogy ti
mondanátok – előttünk járnak, a lét következő kvantumán vagy oktávján, nem mondhatunk véleményt. A denzitásoknak erre az oktávjá141
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ra azonban elmondható ez. A lényeket azért szüretelik, mert ők az
adott denzitás fényét/szeretetét látják és élvezik. Azoknak, akik erre a
fényre/szeretetre rátalálnak a vágy üdve nélkül, hogy másokat szolgáljanak, ám mégis a Szabad Akarat Törvényei szerint, joguk van rá,
hogy ezt a fényt/szeretetet bárminemű célra felhasználják. Ugyanakkor talán meg kell itt jegyezni azt is, hogy léteznek a tanulásnak olyan
rendszerei, amelyek az elkülönülés keresője számára ezen átjárók elnyerését lehetővé teszik.
Ez a tanulás ugyanolyan nehéz, mint az, amelyiket leírtuk nektek,
viszont ott vannak azok, akik a tanulásban éppen akkora kitartást
mutatnak, mint amennyire kitartóan téged hajt előre a vágy a keresés
fáradságos útján a tudásért, amellyel szolgálhatsz. A torzulás abban
keresendő, amint az önmaguk szolgálatát keresőket az Egység Törvénye pontosan ugyanolyannak tekinti, mint azokat, akik mások szolgálatát keresik, minthogy nem egy-e mindenki? Önmagadat szolgálni és
mást szolgálni egy kettős módja annak, hogy ugyanazt mondjuk, ha
az Egység Törvénye lényegét megérted.
Most megválaszolnánk még valami rövidebb kérdést, ha akad.
7.18

Kérdező: Tehetünk-e valamit, hogy az instrumentum kényelmeseb-

ben érezze magát?
Ré: Ré vagyok. Kisebb igazításokat tehettek. Mindamellett már minimális torzulással vagyunk képesek használni eme instrumentumot,
és egyben anélkül, hogy jelentősebb mértékben kimerítenénk őt.
Kívánsz továbbit kérdezni?
7.19

Kérdező: Nem szeretnénk az instrumentumot fárasztani. Köszönjük

szépen. Ez nagyon hasznos volt és innen szeretnénk folytatni a következő üléskor.
Ré: Ré vagyok. Távozom tőletek az Egységes Végtelen Teremtő szeretetében és fényében. Járjatok hát az Egy Teremtő erejében és békéjében. Adonai.
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1981. január 26.
8.0

Ré: Ré vagyok. Üdvözöllek titeket a Végtelen Teremtő szeretetében és
fényében. Most kommunikálok.

8.1

Kérdező: Van egy kérdésem azzal kapcsolatban, amit én a Konföde-

ráció reklámozásának nevezek. A kérdésem a szabad akarathoz kapcsolódik. Egyes találkozásokat megengedett – értelmezésem szerint – a
Konföderáció, de ez korlátozva van azoknak a szabad akarata által,
akik nem afelé irányulnak, hogy kontaktust akarnának. Ez az anyag,
amelyet most készítünk, széles körben lesz terjesztve. Az agyag terjesztése egy relatíve kisszámú ember akaratán fog múlni. Sok ember szeretne a bolygónkon hozzájutni ehhez az anyaghoz, de még ha terjesztjük is, sokan nem lesznek tudatában létezésének. Van-e valamilyen
lehetőség olyan hatás keltésére, amit én reklámozásnak nevezek, vagy
ez ellenkezne a szabad akarat törvényével?
Ré: Ré vagyok. Tekintsd át, ha gondolod, milyen utat járt be
élet-tapasztalás komplexumod. Vedd számba a véletleneket és furcsa
körülményeket, melyek során egyik dolog a másikhoz vezetett. Jól
gondolkozz el ezeken.
Minden egyén megkapja a számára szükséges lehetőségeket. Ennek az
információforrás-létezésnek nincs minden egyes kereső ember
élet-tapasztalás komplexumában haszna. Imígyen a reklámozás általános és nem úgy tervezik, hogy egy bizonyos anyag felkutatására mutasson rá, hanem hogy csak sugallja az illúzió numenális* nézőpontját.
8.2

Kérdező: Volt egy rész a tegnapi anyagban – ezt most fel fogom

olvasni –, ahol azt mondod, „Előfordul bizonyos számú földreszállás.
Valamennyi a saját népetek részéről, valamennyi az általatok
orioniként ismert csoport részéről.” Első kérdésem, mit értesz azon,
hogy „a saját népetek részéről”.
*

felfoghatatlan
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Ré: Ré vagyok. Népetek birtokában van, ez idő/tér jelenben, annak a
műszaki vívmánynak – amennyiben így fogalmaznátok –, amely képessé tesz olyan alakú és típusú járművek létrehozására és röptetésére,
ami előttetek úgy ismert, mint azonosítatlan repülő tárgyak. Sajnálatos, népetek társas memória komplexum vibrációs szintje számára,
hogy ezek az eszközök nem az emberiség szolgálatában készülnek,
hanem esetleges destruktív felhasználásra. Ez tovább rontja a társas
memória komplexumotok vibrációs bekapcsolódását, egy olyan helyzetet teremtve, ahol sem a mások szolgálatára irányultak, sem az önmaguk szolgálatára irányultak nem juthatnak hozzá az energiához/erőhöz, mely megnyitná a kapukat az intelligens végtelen felé a
társas memória komplexum számára. Márpedig ez a szüret leszűkülését eredményezi.
8.3

Kérdező: Ezek a járművek, amelyek a saját népünktől valók, olyan –

mi úgy mondjuk – létsíkokból jönnek, amelyek nem inkarnáltak jelenleg? Hol van az ő bázisuk?
Ré: Ré vagyok. Amikről mi beszéltünk, azok a harmadik denzitásból
valók, és népetek különféle társadalmi részlegei vagy szervezetei úgynevezett katonai komplexumának részei.
A bázisok különbözőek. Vannak bázisok – ahogy neveznétek – a víz
alatt a ti déli tengereitekben a Bahama-szigetek közelében csakúgy,
mint a Csendes-óceánotok különböző helyein a chilei határotok közelében a tengeren. Vannak bázisok a Holdon – ahogy hívjátok e mellékbolygót –, ahol jelenleg az újramegnyitáson dolgoznak. Vannak
bázisok itt-ott a szárazföldjeiteken. És vannak bázisok, amennyiben
így mondanátok, az egeteken. Ezek a ti népetek bázisai, igen sok, és
ahogy mondtuk, a pusztítás potenciáljával rendelkeznek.
8.4

Kérdező: Honnan származnak az ezeket a járműveket irányító embe-

rek? Kapcsolatba hozhatók a Föld valamelyik nemzetével? Mi az ő
eredetük?
Ré: Ezek az emberek ugyanonnan származnak, ahonnan te vagy én. A
Teremtőtől.
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Ahogyan a kérdést célzod, annak sekélyebb aspektusában, ezek azok
az emberek a ti és mások kormányzatában, akik az általatok úgynevezett National Security* felelősei.
8.5

Kérdező: Úgy értsem tehát, hogy e vízalatti bázisok az Egyesült Álla-

mok kezében vannak?
Ré: Ré vagyok. Így van.
8.6

Kérdező: Miként tett szert az Egyesült Államok ilyen járművek meg-

építését lehetővé tevő technológiára?
Ré: Ré vagyok. Volt egy tudat/test/lélek komplexum, aki népetek
előtt a „Nikola” vibrációs hang komplexumként ismert. Az entitás
elhagyta az illúziót, a fontos megértésekkel teli papírokat pedig elvitték a nemzeti rész-komplexum biztonságáért szolgáló tudat/test/lélek
komplexumok. Így népetek az alaptechnológia titkának őrzője lett. Az
általatok oroszoknak nevezett tudat/test/lélek komplexumok esetében
a technológiát a Konföderáció egy tagja adományozta egy próbálkozás
részeként, hozzávetőleg huszonhét évetekkel ezelőtt, hogy információkat osszon meg és békét hozzon népeiteknek. Az ezen információkat
kiadó entitások rosszul mérték fel a helyzetet, ám ezzel együtt is sok
olyat tettünk e ciklus végén, szüretetek elősegítésére, amikből bizonyos fajta segítségek hiábavalósága bontakozott ki. Ez egy járulékos
tényezője jelen időpontban az óvatosabb megközelítésünknek, még ha
a vágy a hatalom feletti hatalomra nő is, és népeitek hívása nőttön nő
is.
8.7

Kérdező:
Kérdező: Tanácstalan vagyok ezekkel a járművekkel kapcsolatosan,

amelyeknek vízalatti bázisuk van. Ez a technológia elegendő minden
más fegyverzet háttérbe szorítására? Képesek vagyunk repülni velük,
vagy csak szállítási eszközök? Mi az energiaforrásuk alapmechanizmusa? Úgy értem, elég nehéz ezt elhinni.
Ré: Ré vagyok. Talán az elnevezése rossz e járműveknek némely esetben. Helyénvalóbb lenne haditechnikaként tekinteni rájuk. A felhasz*

Nemzetbiztonság
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nált energia a Föld égkörét polarizáló elektromágneses energia mezejéből való. A fegyverzetnek két alapfajtája van: az egyik, amit az embertársaitok pszichotronikusnak mondanak, a másik, amit részecskesugárnak. Az e technológiában rejlő pusztító erő jelentős, de a fegyvereket már sok esetben felhasználták az időjárás megváltoztatására és a
vibrációs változás felfokozására is, mely bolygótokat ez idő tájt körülöleli.
8.8

Kérdező: Hogyan tudták ezt titokban tartani? Miért nem használják

fel közlekedési eszközként a járműveket?
Ré: Társadalmi felosztás-illúzióitok mindegyikének kormánya tartózkodik a hírveréstől, hogy a meglepetést fenntarthassa azok háborús
akciója esetére, akiket társaitok az ellenségnek neveznek.
8.9

Kérdező: Hány ilyen jármű van az Egyesült Államok birtokában?
Ré: Ré vagyok. Az Egyesült Államoknak 573 ilyen van jelenleg. Ezt a
számot folyamatosan bővítik.

8.10

Kérdező: Mi a csúcssebessége ezeknek a járműveknek?
Ré: Ré vagyok. A járművek sebessége egyenlő a Föld energiájának
négyzetével. Ez a mező változó. A határ körülbelül fele a fénysebességnek, ahogy nevezitek. Ez a tervezés tökéletlenségeiből adódik.

8.11

Kérdező: Ez a fajta eszköz megoldhatná az energiagondok nagy ré-

szét, már ami a közlekedést illeti?
Ré: Ré vagyok. A jelenleg a földi emberek birtokában lévő technológia képes lenne megoldani valamennyi korlátot, amely társas memória
komplexumotokat a tapasztalás e jelen nexusában sújtja. Azonban
némely egyéneteknek a felfogásai, akik – ti úgy mondanátok – a hatalmi energia felé rendelkeznek torzulásokkal, mindaddig a visszatartását okozzák ezeknek a megoldásoknak, amíg a megoldások olyanynyira szükségessé nem válnak, hogy a torzulásokkal rendelkezők még
inkább a hatalom irányába torzulhassanak.
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8.12

Kérdező: Azt is állítottad, hogy néhány jelenlegi földreszállás mögött

az Orion csoport áll. Miért szállt le itt az Orion csoport? Mi az ő céljuk?
Ré: Ré vagyok. A céljuk hódítás, szemben a Konföderáció tagjaival,
akik a hívásra várnak. Az úgynevezett Orion csoport magát hívja hódításra.
8.13

Kérdező: Konkrétan mit tesznek, amikor földreszállnak?
Ré: Kétfajta leszállás van. Az elsőben népetekből a hajójukra visznek
és jövőbeli használatra programoznak entitásokat. A programozásnak
két vagy három fokozata van. Az első fokozat az, amit felderíthetnek
azok, akik elvégzik a kutatásokat. A második egy önkioldó program.
A harmadik fokozat egy második és sokkal mélyebb önkioldó program, amelyik az entitást kikristályosítja és ezáltal élettelenné teszi, és
felhasználhatóvá egyfajta jeladóként. Ez az egyik fajta földreszállás.
A második fajta földreszállás a Föld kérge alatt történik, ahová a vízből lépnek be. Újra csak dél-amerikai és karib-tengeri, valamint az
úgynevezett északi sarkhoz közeli területekről van szó általában. A
bázisaik a föld alatt vannak.

8.14

Kérdező: Az Orion csoportnak mi a… mi a cél az Orion csoport

hódítására nézve?
Ré: Ré vagyok. Mint azt már korábban elmondtuk, a szándékuk megtalálni bizonyos tudat/test/lélek komplexumokat, amik az ő saját vibrációs komplexumukkal rezonálnak, hogy azután leigázzák a
nem-elitet, ahogy a nem orioni vibrációval rendelkezőket nevezhetnéd.
8.15

Kérdező: Az 1973-as pascagoulai földreszállás, melynek során Charlie

Hixsont az űrhajó fedélzetére vitték, egy ilyen fajta földreszállás volt?
Ré: Ré vagyok. A leszállás, amelyről beszélsz, olyasmi volt, amit te egy
anomáliának mondanál. Nem az Orion csoport befolyása állt mögötte, sem a mi népeink gondolatformája, hanem egy saját vibrációtok147
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ból való planetáris entitás, mely teljes ártatlanságában egy véletlenszerű leszállásként átjött a karanténon.
8.16

Kérdező: Mit csináltak Charlie Hixsonnal, amikor a hajójukra vitték

őt?
Ré: Ré vagyok. Tudat/test/lélek komplexuma élettapasztalatait hasznosították, a komplexumok azon élményeire koncentrálva, amelyet ti
háborúskodásnak neveztek.
8.17

Kérdező: Hogyan hasznosították ezeket?
Ré: Ré vagyok. A tapasztalatok hasznosítása a tanulás. Képzelj el egy
fajt, amelyik egy filmet néz. Átél egy történetet és azonosul a főhős
érzéseivel, érzékelésével, élményével.

8.18

Kérdező: Charlie Hixson eredetileg ugyanabból a társas memória

komplexumból való volt, mint akik felvették őt?
Ré: Ré vagyok. E vibrációs hang komplexum entitásának nem volt
kapcsolata az őt felhasználókkal.
8.19

Kérdező: Az őt felhasználók az ő háborús tapasztalatait az Egység

Törvényének további megismerésére hasznosították?
Ré: Ré vagyok. Ez így van.
8.20

Kérdező: Az őt felvevő entitásoknak normális testfelépítésük volt?

Charlie leírása róluk meglehetősen szokatlan.
Ré: Ré vagyok. Lényük testfelépítése az ő normális testfelépítésük. A
szokatlanság nem jelentős. Nekünk magunknak is, amikor népetek
közé választottunk egy küldetést, tanulmányoznunk kellett népeteket,
mivel ha nem a sajátunkétól eltérő formában érkeztünk volna, akkor
fényként érzékeltek volna minket.
8.21

Kérdező: Milyen denzitásúak voltak a Charlie-t felvevő lények?
Ré: Ré vagyok. Az entitások, akik iránt ekkora figyelmet fordítasz,
harmadik denzitású lények egy meglehetősen fejlett rendből. Rá kell
mutassunk nektek a felfogásra, hogy az entitások nem használták vol148
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na a Charlie tudat/test/lélek komplexumot az entitás inkarnáció előtti
elhatározása nélkül, hogy a szolgálatukra legyen.
8.22

Kérdező: Honnan származtak a Charlie-t felvevő lények?
Ré: Ré vagyok. Ezek az entitások a Szíriusz galaxisból valók.

8.23

Kérdező: A legmegdöbbentőbb információ, amit ezidáig adtál (és be

kell vallanom, nehézségeim vannak vele, hogy elhiggyem), hogy az
USA 573 db, az általad leírt típusú légi járművel rendelkezik. Hány
USA által kinevezett ember tud ezekről a járművekről, az üzemeltetőiket is beleértve?
Ré: Ré vagyok. Embereitek száma változik, mivel kommunikálni
szükséges jelen idő/tér nexusban, így a szám növekszik jelenleg. A
megközelítő szám 1500. Ez csak közelítés, mivel ahogy illúziós idő/tér
folytonosságotok jelenből jelenbe halad, sokan szereznek tudomást.
8.24

Kérdező: Hol készülnek ezek a járművek?
Ré: Ezeket a járműveket egyesével készítik két helyen: az úgynevezett
Új-Mexikótok sivatagos vagy kiszáradt régióiban és az úgynevezett
Mexikótok sivatagos vagy kiszáradt régióiban, mindkét telep a föld
alatt van.

8.25

Kérdező: Azt akarod mondani, hogy az USA-nak ténylegesen egy

gyára van Mexikóban?
Ré: Ré vagyok. Ekképpen beszéltem. Megismételjem e pillanatban
újra, hogy ez az információ nagyon sekélyes, és nincs különösebb következménye az Egység Törvényének tanulmányozása szempontjából?
Mindamellett gondosan figyelemmel kísérjük e fejleményeket, abban
reménykedve, hogy népességetek békében szüretelhető lesz.
8.26

Kérdező: Teljesen tudatában vagyok, hogy a kérdések e vonalának

semmilyen következménye nincsen, de ez a konkrét hír olyannyira
megdöbbentő a számomra, hogy egyenesen megkérdőjelezteti velem a
hitelességedet ez ügyben. Egészen eddig a pontig egyetértésben voltam
mindazzal, amiket mondtál. Ez nekem nagyon hajmeresztő. Egysze149
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rűen nem tűnik nekem lehetségesnek, hogy ezt a titkot huszonhét éve
őrizzék, és hogy mi működtetjük ezeket a hajókat. Elnézést kérek
modortalanságomért, de gondoltam, teljesen őszinte leszek. Számomra hihetetlen, hogy egy gyárat működtetnénk Mexikóban, az államokon kívül, e járművek építésére. Talán valamit félreértettem. Ezek a
járművek fizikai járművek, amelyeket fizikai emberek építenek? Beszállhatnék egybe és repülhetnék vele? Így van?
Ré: Ré vagyok. Nem így van. Te nem repülhetnél vele. Az Egyesült
Államok – ahogy társadalmi felosztás komplexumotokat hívjátok –
ezeket egyfajta fegyverként állítja elő.
8.27

Kérdező: Vagyis nem ül bennük senki? Nincs pilóta, hogy úgy

mondjam?
Ré: Ré vagyok. Úgy van.
8.28

Kérdező: Hogyan irányítják őket?
Ré: Ré vagyok. Számítógéppel irányítják őket egy távoli adatforrásból.

8.29

Kérdező: Miért Mexikóban van a gyárunk?
Ré: Ré vagyok. A szükségesség a föld szárazságában és a környező
lakosság majdhogy teljes hiányában keresendő. Ezért az úgynevezett
kormányotok és a szomszédos földrajzi fekvés úgynevezett kormánya
megállapodtak egy földalatti telep létrehozásában. A megállapodó
kormányhivatalnokok nem tudtak róla, milyen használatra lesz a földjük, hanem olyan kormányzati kutatóállomásnak gondolták azt, amit
te bakteorológiai fegyverkezésnek mondanál.

8.30

Kérdező: Ez az a fajta jármű, mint amiben Dan Frye-t szállították?
Ré: Ré vagyok. A Danielként ismertet konföderációs gondolatforma
jármű-illúzió szállította azért, hogy adatot adjon e tudat/test/lélek
komplexumnak, amiből esetleg láthatnánk, hogy egy ilyen fajta kontaktus miként segítheti népeteket a korlátok illúzióján túl fekvő intelligens végtelen felfedezésében.
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8.31

Kérdező: Lehetséges-e bármelyikünk számára, hogy a Konföderáció-

val egy közvetlenebb módon létesítsen kapcsolatot?
Ré: Ré vagyok. Megfigyelve a torzulásait azoknak, akik e kísérletsorozaton keresztülmentek, a fokozatos visszavonulást választottuk, a közvetlen kontaktustól a gondolatformához. A legkisebb torzulás a tudat-tudat kommunikációban látszik elérhetőnek. Következésképp a
kérés, hogy felvigyünk, nem olyan, amit szívesen teljesítenénk. Ti a
jelen orientációtokban vagytok a leghasznosabbak.
8.32

Kérdező: Azért kérdeztelek ilyen sokat és nagy alapossággal a jármű-

ről, amit elmondásod szerint az USA kormánya irányít, mert ha ezt a
könyvbe beletesszük, az számos problémát fog okozni. Ez olyasmi,
amit talán jobb volna a könyvből teljesen kihagyni, vagy pedig jelentős részletességgel ki kell kérdezzelek róla. Még kérdezni is nehéz ezen
a területen, de szeretnék néhány további kérdést feltenni erről, nyitva
hagyván a lehetőséget, hogy a könyvben maradjon. Mi az átmérője a
járműnek, amelyet az USA birtokol?
Ré: Ré vagyok. Javaslom, hogy ez legyen az utolsó kérdés erre az ülésre. Úgy fogunk beszélni, ahogy azt a további ülésekre odaillőnek érzed, arra kérve mindeközben, hogy téged csupán saját ítélőképességed
vezessen.
A körülbelüli átmérő – többszöri változtatások lévén a modellben –
23 lábatoknyi széles, ahogy ti mértek (=7 méter).
Megkérdeznénk most, van-e valamilyen fontos rövid kérdés, mielőtt
az ülést befejeznénk.
8.33

Kérdező: Tehetünk-e bármit, hogy az instrumentum jobban érezze

magát?
Ré: Ré vagyok. Az instrumentum kiegyensúlyozott. Lehet apró korrekciókat tenni az instrumentum gerincének helyzetében, hogy az
egyenesebb legyen. Úgyszintén továbbra is folyamatosan ügyeljetek a
felhasznált jelképek helyére és helyzetére. Ezen a mostani ülésen a
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tömjénző kissé kilóg, s ezért az instrumentum egy csekély nyugtalanságot él át.
8.34

Kérdező: Szögben vagy oldalirányban lóg ki a tömjénző?
Ré: Ré vagyok. Egy körülbelül 3 fokos eltérés van a derékszögtől.
Ré vagyok. Távozom tőletek az Egységes Végtelen Teremtő szeretetében és fényében. Járjatok hát örvendezve az Egy Teremtő erejében és
békéjében. Adonai.
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1981. január 27.
9.0

Ré: Ré vagyok. Köszöntelek benneteket a Végtelen Teremtőnk szeretetében és fényében. Most kommunikálunk.

9.1

Kérdező: Az Egység Törvényét határozottan a legfőbb részévé fogjuk

tenni ennek a könyvnek. Bocsánat, amiért félrevonnak ilyen témák.
Olyan helyzetben vagyunk, hogy összevissza csapongunk, hogy kiderüljön, milyen irányba vigyük a könyvet legelőször is. Ebből az okból
már feltettem és valószínűleg még fel is fogok tenni néhány olyan
kérdést ezen ülések elején, melyek némiképp jelentéktelenek lesznek
az Egység Törvénye alkalmazásának szempontjából, saját tudatlanságom miatt arról, amit teszek. Jóllehet számítok arra, hogy gyorsan
jártasságot szerzek benne, miközben haladunk előre.
Van itt néhány kérdés, aminek valószínűleg semmi jelentősége, de
mégis szeretném kipipálni őket. Kissé nyugtalanítanak engem.
Lehetséges számodra kiadót javasolni ennek a könyvnek?
Ré: Ré vagyok. Nem.
9.2

Kérdező: Lehetséges valamit mondanod korábbi életeinkről, a mos-

tani inkarnációnk előtti múltbéli tapasztalatainkról?
Ré: Ré vagyok. Lehetséges. Azonban az efféle információkat gondosan őrzi tudat/test/lélek lény-teljességetek, nehogy jelen tér/idő tapasztalataitok felhíguljanak.
Hadd keressünk lényetekben ártalmatlan anyagot. (20 másodperc
szünet.) Torzulva a vágy felé, hogy mentesek legyetek az előítéletektől, csak általánosságban beszélhetek. Sok alkalommal együtt volt és
együtt dolgozott ez a csoport. A kapcsolatok váltakoztak. Stabil a
karma – ahogy ezt nevezitek –, mind tanítója a többinek. A munka
gyógyításból, a földenergiák használatának megértéséből és civilizációk segítéséből állt, akik ugyanúgy hívtak, mint ahogyan a ti szférátok
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tette, amelyre mi feleltünk. Ezzel vége az anyagnak, amit ártalmatlannak vélünk.
9.3

Kérdező: A gyógyítói gyakorlatok, amiket átadtál, olyan jellegűek,

hogy egy bizonyos időben a legjobb egy konkrét gyakorlatra koncentrálni. Szeretném megkérdezni, hogy mondjuk ma este milyen gyakorlatra érdemes koncentrálnom.
Ré: Ré vagyok. Újra csak, döntésedet vezérelni betolakodást jelent
jövőnek nevezett tér/idő kontinuumodba. Múltról vagy jelenről beszélni torzulási/ítélőképességi kereteinken belül, elfogadható. Vezetni
semmint tanítani/tanulni, torzulásunk számára a tanítás/tanulás
szempontjából nem elfogadható. Ehelyett javasolhatunk egy folyamatot, mely által mindenki kiválasztja az első adódó gyakorlatot, a mi
átadásunk sorrendjében, amely felől ti megkülönböztetésetekkel úgy
éreztek, hogy tudat/test/lélek komplexumotok nem teljesen méltányolja.
Ez a helyes választás: az alaptól építkezni, meggyőződve, hogy a talaj
az építménynek megfelelő. Felmértük számodra ezen erőfeszítés mértékét a rá fordítandó energia szemszögéből. Fogadd ezt elmédbe és
türelmes légy, mivel nem egy rövid vagy könnyű tudati tanítás/tanulást adtunk át.
9.4

Kérdező: Az evolúciós folyamatot úgy értelmeztem, hogy a bolygó

népének egy meghatározott idő áll rendelkezésére a fejlődésre. Ez
rendszerint három darab 25 ezer éves ciklusra van felosztva. 75 ezer év
elteltével a bolygó saját maga lép előre. Mi teremti meg ezt a helyzetet
az egyes ciklusok éveinek pontosságával együtt?
Ré: Ré vagyok. Vizualizáld, ha gondolod, a sajátos energiát, amely
kifelé áramolva és befelé összeolvadva megalkotta a teremtett világ
parány birodalmát, a szaturnuszi Tanács égisze alatt. Lásd tovább e
folyamat ritmusát. Az élő folyam egy ritmust kelt, mely éppoly törvényszerű, mint akármely időmérőtök. Planetáris egységeitek mindegyike akkor kezdte az ő első ciklusát, amikor az energia nexus az
adott környezetben képessé lett ilyen tudat/test komplexumok fenn154
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tartására. Következésképp minden planetáris egységeteknek más-más
a ciklusütemezése, ahogy mondanátok. E ciklusok időzítése az intelligens energia egy meghatározott adagjával megegyezőleg mérhető.
Ezen intelligens energia felkínál egyfajta órát. A ciklus olyan pontosan
mozdul, mint ahogy egy falióra üti a delet. Ekképpen az intelligens
energiából az intelligens végtelenbe nyíló kapu az óra ütésének körülményétől függetlenül is kitárul.
9.5

Kérdező: Az eredeti, az első entitások ezen a bolygón – mi volt az ő

eredetük? Hol voltak, mielőtt ezen a bolygón lettek volna?
Ré: Ré vagyok. Az első entitások ezen a bolygón a víz, a tűz, a levegő
és a föld voltak.
9.6

Kérdező: Az emberek, akik olyanok, mint mi, az első emberek, ők

honnan jöttek? Hogyan fejlődtek ki?
Ré: Ré vagyok. Te harmadik denzitású élettapasztalatról beszélsz. A
legelsők, akiket ide hoztak, naprendszeretek egy másik bolygójáról
érkeztek, melyet ti a Vörös Bolygónak, Marsnak neveztek. E bolygó
környezete lakhatatlanná vált harmadik denzitású lények számára. Az
első entitások így ebből a fajból valók voltak, ahogy nevezhetnéd,
valamelyest átmódosítva az akkori őrzők által.
9.7

Kérdező: Miféle faj ez és hogy jutott ide a Marsról?
Ré: Ré vagyok. A faj egy kombinációja a ti úgynevezett Vörös Bolygótok tudat/test/lélek komplexumai és genetikai módosítások egy
gondos sorozatának, melyet az akkori őrzők végeztek. Ezek az entitások egy olyan fajta születéssel érkeztek meg vagy őrződtek meg a ti
szférátokon való tapasztalásokra, ami nem reproduktív, hanem génállomány elkészítését foglalja magában a Vörös Bolygó entitásainak
tudat/test/lélek komplexuma inkarnációjára.

9.8

Kérdező: Feltételezem, azt akarod mondani, hogy az őrzők átszállítot-

ták ide a fajt, miután a faj a Marson az általunk ismert fizikai világból
kihalt. Így van vagy sem?
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Ré: Ré vagyok. Így van.
9.9

Kérdező: Az őrzők nyilvánvalóan az Egység Törvényének egy felfogá-

sán belül tettek így. Ki tudnád fejteni az Egység Törvénye alkalmazását e folyamatban?
Ré: Ré vagyok. Az Egység Törvényét ezek az őrzők úgy nevezték,
mint az őrzők bölcsességének kapcsolatba hozása a Vörös Bolygó entitásaival, ekképpen az őrző faj egybeolvasztása a vörös bolygói faj társas
memória komplexumával. Ez azonban egyre növekvő torzulást vett az
Egység Törvénye alkalmazásában más őrzők nézőszögéből, és ennek a
kezdeti tevékenységnek köszönhető a bolygó karanténjának kivetése,
minthogy úgy érezték, a vörös bolygóiak szabad akarata sérült.
9.10

Kérdező: A vörös bolygóiak követték-e az Egység Törvényét a Vörös

Bolygó elhagyása előtt?
Ré: A Vörös Bolygó entitásai próbálták megtanulni a Szeretet Törvényeit, amelyek egyik primer torzulását képezik az Egység Törvényének. Azonban e nép harcias tevékenységekre irányuló hajlama olyan
problémához vezetett bolygója atmoszférikus környezetében, hogy az
még ciklusa vége előtt lakhatatlanná vált a harmadik denzitású élettapasztalás számára. Így a Vörös Bolygó entitások szüreteletlenül folytatták létüket illúziótokban, hogy megpróbálják elsajátítani a Szeretet
Törvényét.
9.11

Kérdező: Milyen régen történt ez az átvitel a Vörös Bolygóról a Föld-

re?
Ré: Ré vagyok. Ez az átvitel a ti időtökben körülbelül 75 ezer évvel
ezelőtt történt.
9.12

Kérdező: 75 ezer éve?
Ré: Ré vagyok. Ez körülbelül helyes.

9.13

Kérdező: Voltak-e olyan entitások, mint amilyen én vagyok – kétka-

rú, kétlábú – ezen a bolygón, mielőtt az átvitel történt volna?
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Ré: Ré vagyok. Közelítően mondva az utolsó 4 millió évetekben sok
alkalommal jártak látogatók szférátokon. E látogatók nem befolyásolták a planetáris szféra ciklusait. Ez környezetében nem harmadik
denzitású volt az imént említett időpontig.
9.14

Kérdező: Szóval voltak itt második denzitású entitások már 75 ezer

évvel ezelőtt is. Miféle entitások voltak ezek?
Ré: A második denzitás a magasabb rendű növényi és állati élet
denzitása, mely anélkül is létezik, hogy felfelé törne a végtelenhez. E
második denzitású lények a tudatosság egy külön oktávját képezik
ugyanúgy, ahogy vibrációtok tudatos entitásai közt is megtaláljátok a
tudatosság különféle fokozatait.
9.15

Kérdező: Volt-e a második denzitású entitások között a miénkhez

hasonló forma, vagyis kétkarú, kétlábú, egyfejű, és fölegyenesedve, két
lábon járó?
Ré: Ré vagyok. A második denzitású lények két felső szub-vibrációs
szintjében megvolt az általad említett kétlábú testfelépítés. Azonban
az általatok tapasztalt felegyenesedett mozgás nem teljesen volt érvényes ezekre a lényekre, akik hajlamosak voltak előredőlni, alig hagyva
el a négylábú testhelyzetet.
9.16

Kérdező:
Kérdező : Honnan valók ezek a lények? Az evolúció termékei, ahogy

tudósaink értelmezik? Az ősi Föld eredeti anyagából fejlődtek ki,
amelyről beszéltél?
Ré: Ré vagyok. Így van.
9.17

Kérdező: Innen a másodikból a harmadik denzitásba fejlődnek ezek a

lények?
Ré: Ré vagyok. Így van, habár nem lehetséges garanciát adni az
én-tudatosság leckéinek megtanulásához az entitás által igénybe vett
ciklusok számát illetően, mely előfeltétele a harmadik denzitásba való
átmenetnek.
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9.18

Kérdező: Van-e most a bolygónkon olyan faj, akik eredetileg a máso-

dik denzitásból inkarnálódtak?
Ré: Ré vagyok. Szférátokon jelenleg nincs második denzitású tudatos
komplexum. Van azonban két faj, amelyik második denzitású formát
használ. Egyik az általatok Maldeknek nevezett planetáris szféra entitásai. Ezek az entitások megértés komplexumukat egy általad
karmikus rehabilitációnak nevezhető sorozaton küzdik át. Mélyebb
földalatti átjáróitokban élnek és Bigfootként ismertek előttetek.
A másik faj az, amelynek e denzitásban lakóhelyet ajánlottak az őrzők,
akik a jelenleg e denzitásban lévő tudat/test/lélek komplexumoknak
alkalmasan megtervezett fizikai hordozót kívánnak biztosítani – ahogy
e kémiai komplexumokat neveznétek – arra az eseményre, melyet
atomháborúnak hívtok.
9.19

Kérdező: Nem értettem, mik lennének ezek a hordozók vagy lények,

amelyek alkalmasak atomháború esetére.
Ré: Ré vagyok. Ezek olyan élőlények, amelyek ösztönszerű második
denzitású lényként élnek, amiket tartalékként fenntartanak olyasmit
képezve, amit ti génállománynak neveznétek, amennyiben e test
komplexumokra szükség volna. E test komplexumok nagymértékben
képesek ellenállni a sugárzás megrázkódtatásainak, amire az a test
komplexum, melyben most tartózkodtok, nem lenne képes.
9.20

Kérdező: Hol vannak ezek a test komplexumok?
Ré: Ré vagyok. A második faj e test komplexumai mély, lakatlan erdőségekben tartózkodnak. Sok van belőlük különböző helyeken bolygótok felszínén.

9.21

Kérdező: Ezek Bigfoot-szerű élőlények?
Ré: Így van, bár mi nem hívnánk ezeket Bigfootnak, mivel kevesen
vannak és nagyon könnyű szem elől téveszteni őket. Az első faj kevésbé képes más tudat/test/lélek komplexumok közelségét érzékelni, ezzel
szemben ezek a lények nagyon jól tudnak menekülni itteni inkarnáci158
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óik előtti technológiai felfogásaiknak köszönhetően. A ragyogó szemű
entitások a legismertebbek népeteknek.
9.22

Kérdező: Akkor tehát két különböző fajta Bigfoot van. Igaz?
Ré: Ré vagyok. Ez lesz az utolsó kérdés.
Háromfajta Bigfoot van, ha elfogadod ezt a vibrációs hang komplexumot három ilyetén különböző tudat/test/lélek komplexum fajra. Az
első kettőt leírtuk.
A harmadik egy gondolatforma.

9.23

Kérdező: Egy második ülést is tervezünk mára, ha az instrumentum

képes rá – úgy hiszem, hogy ez lehetséges – , és szeretném még megkérdezni azt is, hogy tehetünk-e valamit, hogy az instrumentum kényelmét elősegítsük.
Ré: Ré vagyok. Az instrumentumnak némi igazításra lesz szüksége test
komplexuma lágy részeinél. A torzulások az energiaközpont elzáródása
miatt vannak, melyet toboznak mondanátok.
Az Egységes Végtelen Teremtő szeretetében és fényében búcsúzom
tőletek. Járjatok hát örömmel az Egy Teremtő erejében és békéjében.
Adonai.
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1981. január 27.
10.0

Ré: Ré vagyok. Üdvözöllek benneteket a Végtelen Teremtő szeretetében és fényében. Most kommunikálok.

10.1

Kérdező: Azt hiszem, világossá tehetne néhány dolgot, ha időben

visszamennénk a maldeki lelkek átvitele előttre, hogy az Egység Törvénye hogyan érvényesült ezen átvitel tekintetében, és hogy miért volt
erre szükség. Mi történt a Maldek népével, ami bolygójuk elveszítését
okozta? Milyen régen történt ez az esemény?
Ré: Ré vagyok. A Maldek népének valamelyest hasonló civilizációja
volt a nektek Atlantiszként ismert társadalmi komplexuméhoz abban,
hogy sok technológiai ismeretre szert tett és használta ezeket anélkül,
hogy gondja lett volna szférája megóvására, túlnyomó mértékben
olyan gondolati, eszmebeli, és cselekedeti komplexumot követve, melyet talán az ún. negatív polaritásotokkal vagy önös szolgálattal társíthatnál. Ez azonban legnagyobb részt egy őszinte hit/gondolati rendszerbe volt öltöztetve, mely a szféra tudat/test komplexumai érzékelése
számára pozitívnak és másokat szolgálónak tűnt. A pusztítást, mely
bioszférájuk tönkremenetelét és szétbomlását okozta, az indította el,
amit háborúnak hívtok.
Az eszkaláció elment egészen a technológia legvégsőbb határáig, ami
csak rendelkezésére állt az akkori időszak tér/idő jelenében e társas
komplexumnak. Ez az idő hozzávetőleg 705 ezer évetekkel ezelőtt
volt. A ciklusok itt ezen a szférán sokkal, de sokkal korábban kezdődtek viszonylagos képességének köszönhetően, hogy első dimenziós
életformákat tartson fönn naprendszeretek tér/idő kontinuumának
egy korábbi pontjától. Ezeket az entitásokat olyannyira sokkolta ez az
esemény, hogy egy olyasmiben voltak, amit ti társas komplexum
görcsnek vagy félelemtől való bénultságnak mondhatnátok. Közben
eltelt némi időtök. Senki sem érhette el őket. Egyetlen lény sem segíthetett nekik.
160

AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE, TÍZEDIK ÜLÉS
Hozzávetőleg 600 ezer évetekkel ezelőtt a Konföderáció akkor-létező
tagjai be tudtak vetni egy társas memória komplexumot és kioldották
a félelem görcsét. Az entitások ekkor képesek lettek felidézni magukban, hogy tudatosak. A ráeszmélés eljuttatta őket a pontig – melyet ti
az alacsony asztrális síknak mondhatnátok –, ahol gondozásban részesülhettek, míg végül minden egyes tudat/test/lélek komplexum olyannyira ki nem gyógyulhatott e traumából, hogy képes lett légyen az
előző élet/illúzió komplexumában tapasztalt torzulások fölülvizsgálatára.
E tanulás/tanítást követően olyan csoportos döntés született, melyet
karma könnyítésnek nevezhetnétek. Ebből a célból olyasmikben születtek le planetáris szférátokra, mint nem elfogadható emberi formák.
Ezt aztán mindaddig átélték, amíg a pusztítás torzulásait fel nem váltották a mások szolgálatának kevésbé torzult vágyára való torzulások.
Miután ez egy tudatos döntése volt a maldeki tapasztalás lényei nagy
többségének, így az átmenet erre a bolygóra körülbelül 500 ezer évetekkel ezelőtt megkezdődött, mégpedig az akkor rendelkezésre álló
test komplexum használatával.
10.2

Kérdező: Ez az akkor rendelkezésre álló test komplexum az, amit mi

majomként emlegetünk?
Ré: Így van.
10.3

Kérdező: Azóta lett áthozva Maldeki entitás? Még mindig második

denzitásúak vagy néhányuk már harmadik denzitású?
Ré: Az entitások tudata mindig is harmadik denzitású volt. A könnyítési mechanizmus előre megtervezett volt e tudatok második dimenziós fizikai kémiai komplexumokba helyezésével, melyek nem képesek
ügyességre vagy manipulációra olyan mértékben, ami a tudat komplexum harmadik denzitásbéli torzulásai megfelelő működésére alkalmas.
10.4

Kérdező: Továbblépett-e ezek közül valaki is, tettek-e előrehaladást

valamelyik ciklus végén a második denzitású testből harmadik
denzitású testbe?
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Ré: Ré vagyok. Az entitások közül soknak sikerült eltávolítania a felhalmozódást, amit ti karmának neveztek, s így képes volt elfogadni a
harmadik denzitású ciklust egy harmadik denzitású testben. Az így
célt ért lények legtöbbje a harmadik denzitás következő ciklusára
máshová inkarnálódott a mindenségben.
Mikor a ti bolygótok is elérte a harmadik denzitást, az entitások közül
egy kevesen csatlakozni tudtak e szféra vibrációjához harmadik
denzitású alakban. Vannak egy páran olyanok is, akik a torzulások
tudat/test/lélek koordinációján keresztül még nem enyhítettek a korábban elkövetett tetteiken. Ezért ők még maradnak.
10.5

Kérdező: Ők a Bigfoot, amiről beszéltél?
Ré: Ré vagyok. Ők az egyik fajta Bigfoot.

10.6

Kérdező: Akkor az emberi fajt néhány eredetileg a Maldekről jött

egyén, és jó néhány Marsról származó egyén alkotja. Vannak itt más
helyekről valók is?
Ré: Ré vagyok. A ti idő/tér kontinuumotokat átélő entitások között –
ahogy mondanátok – a mindenség nagyon, nagyon sok különböző
helyéről származók megtalálhatók, mivel amikor egy ciklusváltás történik, akkor azok, akiknek ismételniük kell, találnak egy erre az ismétlésre alkalmas planetáris szférát. Valamelyest szokatlan egy planetáris
tudat/test/lélek komplexum számára, hogy ennyi sok-sok különböző
helyről származónak adjon otthont, ám ez sokat megmagyaráz abból,
amit láttok: a harmadik denzitású eseményeket egy nagyszámú olyannal közösen töltitek el, akiknek meg kell ismételniük a ciklust. Az
orientációt ekképpen nehéznek bizonyul egyesíteni, még sok tanító/tanuló segítsége mellett is.
10.7

Kérdező: A Maldek pusztulásakor a Maldek teljes népe a féle-

lem-problémával küzdött, vagy voltak olyan kellően fejlettek is, akiket
más bolygókra lehetett átvinni?
Ré: Ré vagyok. A planetáris megsemmisülés esetében senki nem menekült, mivel ez a cselekmény kihatással van magára a bolygó össze162
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tettség társas komplexumára is. Senki nem kerülhette el a görcsöt vagy
bénultságot.
10.8

Kérdező: Van-e veszélye annak, hogy a Földdel ugyanez történjen

most?
Ré: Ré vagyok. E becslésszámot a planetáris tudat/test/lélek komplexumaitok úgynevezett jövőjével kapcsolatosan korántsem érezzük
veszélytelennek. Annyit elmondhatunk, hogy a tudati feltételei megvannak az ilyesféle technikai fejlesztésnek és effajta fejlődésnek. Előrelátásunknak/megértésünknek az a torzulása, hogy a ti népetek tudat és
lélek komplexumainak iránymutatásra van szüksége semmint a „játékok” lerombolására, minthogy minden létező dolog nem a Teremtő
része-e? Következésképpen: szabadon választani a ti megtiszteltetés/kötelességetek.
10.9

Kérdező: Ha a ciklus végén előrelépés történik, és egyik bolygóról a

másikra költöztetnek entitásokat, akkor milyen módon kerülnek át az
új bolygóra?
Ré: Ré vagyok. A Teremtő elvei szerint, a tudat/test/lélek/teljesség/létezés első lépése a tudat/test/lélek komplexum
torzulását a szeretet/fény megfelelő helyére helyezni. Ez biztosítja a
komplexum helyes gyógyulását, és a teljesség/létezés komplexummal
való végső összehangolódását. Ez időtök/teretek nagyon változó hoszszát veszi igénybe. Ennek végbemenetele után a ciklus tapasztalata
feloldódik és mindaddig szűrődik, amíg a torzulások legtisztább párlata marad csak. Ekkor a leszüretelt tudat/test/lélek/teljesség/létezés
kiértékeli lénye denzitás-szükségeit, majd kiválasztja az alkalmasabb új
környezetet vagy a ciklus megismétlésére, vagy a soron következő ciklusba való előrelépésre. Ez a – sokak által őrzött és felügyelt – szüret
menete.
10.10

Kérdező: Amikor az entitást egyik bolygóról a másikra költöztetik,

akkor ez egy járművel történik?
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Ré: Ré vagyok. A tudat/test/lélek/teljesség/létezés egy a Teremtővel.
Nincs idő/tér torzulás. Így ez egy rágondolás dolga a megfelelő helyszínre az idők/terek végtelen mátrixában.
10.11

Kérdező: Amíg egy entitás megtestesülve él ebben a harmadik

denzitásban ebben a mostani időben, addig vagy öntudatlanul tanul –
vagyis anélkül, hogy tudná, mit tanul – vagy pedig felismervén azt,
tudatosan tanulja az Egység Törvényének útjait. A második esetben, a
tudatos tanulással lehetősége nyílik nagymértékben felgyorsítani a
növekedését. Nem így van?
Ré: Ré vagyok. De így van.
10.12

Kérdező: Akkor habár sok entitás nincsen tudatosan tisztában vele:

amit ő igazán kíván, az nem más, mint a növekedésének felgyorsítása,
és addig kell neki rájönnie erre, amíg a testében tartózkodik. Igaz-e,
hogy az entitások sokkal jobban tudják gyorsítani a növekedésüket a
harmadik denzitású testet öltésük ideje alatt, mint e denzitás inkarnációi között?
Ré: Ré vagyok. Ez így van. Megpróbálunk beszélni erről a kérdéskörről.
Az Egység Törvénye egyik elsődleges torzulásként tartalmazza a szabad akarat torzulását, így minden egyes entitás szabadon elfogadhatja,
elutasíthatja, vagy figyelmen kívül hagyhatja az őt körülvevő tudat/test/lélek komplexumokat, és figyelmen kívül hagyhatja magát a
teremtést. Társas memória komplexum torzulásotok között sokan
vannak, jelen idő/térben, akik mint mondanátok, napi szinten munkálkodnak az Egység Törvényének egyik elsődleges torzulásán, vagyis
a szeretetnek az útján. Azonban ha ugyanez az entitás, elfogulva tudat/test/lélek komplexumának mélységeiben a szeretet/fény felé, történetesen felelősséget vállal az idő/tér akkumuláció minden egyes pillanatáért a számára rendelkezésére álló jelen pillanatok közül, akkor ez
felhatalmazza az entitást a növekedésére, nagyon hasonlóan ahhoz,
ahogyan mint bemutattuk, a társas komplexum torzulásotok Konföderációhoz intézett hívása felhatalmaz.
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10.13

Kérdező: Elmondanád ezt egy kissé más módon… hogyan hatalmaz-

zátok fel a hívást?
Ré: Ré vagyok. Úgy értelmezzük, most az előző információnkról kívánod, hogy beszéljünk. A hívás eggyel kezdődik. Ez a hívás egyenlő a
végtelennel, és ezért, ahogy mondjátok, nem vesszük számításba. Ez az
alap. A második hívás ehhez adódik. A harmadik hívás hatványozza
vagy duplázza a másodikat, és így tovább, minden további hívó duplázza vagy feljebb hatalmazza a megelőző hívásokat. Vagyis sok embertársatok hívása megsokszorozódik és elsöprő erejűen hangozik tova
az Egységes Teremtés végtelen tartományaiba.
10.14

Kérdező: E könyv olvasójának általános fejlődése számára elő tudnál

kapni néhány elvégzendő gyakorlatot, amely gyorsulást eredményez az
Egység Törvénye irányába?
Ré: Ré vagyok.
Egyes gyakorlat. Ez a legközelebbre fókuszáló és illúzió komplexumotokban leginkább használható gyakorlat. A pillanat szeretetet hordoz.
Ez a leckéje/célja ennek az illúziónak vagy denzitásnak. A gyakorlat
célja, hogy tudatosan keressük e szeretetet elme- és megértési torzulásunkkal. Az első próbálkozás a sarokkő. Ezen a választáson nyugszik
az entitás további élettapasztalata. A szeretetnek a pillanatban való
második keresése kezdi a gyarapodást. A harmadik keresés felhatványozza a másodikat, a negyedik felhatalmazza és duplázza a harmadikat. Mint ahogyan az előző fajta felhatalmazásnál, itt is lesz némi veszteség bizonyos hiányosságok folytán a keresésben az őszintétlenség
torzulása felé. Azonban az én tudatos kijelentése az én felé a szeretet
keresésének vágya felől olyan központi szándék-kinyilatkoztatás, hogy
a korábbiakhoz hasonlóan, a lemorzsolódásból származó hatalomveszteség elhanyagolható.
Kettes gyakorlat. Az univerzum egységes lény. Ha tudat/test/lélek
komplexumod egy másik tudat/test/lélek komplexumot lát, lássa a
Teremtőt. Ez is egy hasznos gyakorlat.
Hármas gyakorlat. Nézz a tükörbe. Lásd a Teremtőt.
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Négyes gyakorlat. Nézd a teremtett világot, mely minden egyes entitás tudat/test/lélek komplexuma előtt hever. Lásd a Teremtőt.
Ezeknek a gyakorlatoknak az alapja vagy előfeltétele egy hajlandóság
afelé, ami meditációnak, merengésnek, vagy imának nevezhető. A
gyakorlatok egy ilyen hozzáállással dolgozhatók fel. Enélkül az adatok
nem hatolnak le a tudat-fa gyökeréig, képesítve és nemesítve így a
testet, s megérintve a lelket.
10.15

Kérdező: A civilizációk hajnalán elmélkedtem: Atlantisz és Lemúria, e

kultúrák feltűnésén és eredetén.
Ré: Ré vagyok. Ez az utolsó kérdése a mostani munkának. Atlantisz és
Lemúria civilizációja nem egy, hanem kettő. Nézzük először a Mu
entitásokat.
Ezek némiképp primitív természetű lények voltak, ám igen fejlett
spirituális torzulással rendelkeztek. E civilizáció a ciklus része volt, egy
a ciklus elején – úgy hozzávetőleg 53 ezer évetekkel ezelőtt vett tapasztalás. Egy hasznos és ártalmatlan hely, mely az óceán fenekére került
gömbötök tektonikus lemezeinek igazodása során, egy nem önmagukból eredő tevékenység révén. Útnak indították túlélőiket, akik
eljutottak számos földre, melyeket Oroszországnak, Észak- és
Dél-Amerikának neveztek. Az indiánok, akikkel némi együttérzésre
jutottatok társas komplexum torzulásaitokban, ezeknek az entitásoknak a leszármazottjai. A ciklus többi megtestesülőjéhez hasonlóan ők
is máshonnan jöttek. Ezek az adott entitások azonban nagyrészt egy
második denzitású bolygóról vonzódtak ide, melynek Napja korából
következően némi nehézségei adódtak, hogy elérje a harmadik
denzitású életfeltételeket. Ez a bolygó a Deneb galaxisból való.
Az atlantiszi faj egy módfelett összetömörült társas komplexum volt,
amely körülbelül 31 ezer évvel ezelőtt indult útnak múltatok tér/idő
kontinuum illúziójában. Lassan növekvő, nagyon agrárjellegű társadalom volt körülbelül 15 ezer évetekkel ezelőttig. Ekkor gyorsan elért
egy magas technikai fejlettséget, mely lehetővé tette számára az intelligens végtelen egy kevéssé informatív módon történő felhasználását.
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Hozzátehetjük még, hogy intelligens energiát is használtak, nagymértékben kiaknázva, manipulálva az isteni vagy végtelen energia indigószín vagy toboz-sugarát. Ennélfogva képesek voltak életformák létrehozására. Ezt kezdték el végezni, semhogy saját tudat/test/lélek komplexumukat gyógyították és tökéletesítették volna; torzulásaikat
azirányba fordítva, amit úgy mondhattok, hogy a negatív.
Hozzávetőleg 11 ezer évetekkel ezelőtt, az első – ahogy nevezitek –
háborúk, e népesség körülbelül 40%-a számára a denzitás elhagyását
eredményezték, a test széthullása miatt. E konfliktusok második és
egyben legpusztítóbbika illúziótokhoz képest úgy 10 821 évvel a
múltban történt. Ez egy földrajzi változást okozott, és elárasztván a
víz, Atlantisz jó része nem volt többé. Atlantisz pozitívan orientált
csoportjai közül három a pusztulás előtt elhagyta ezt a földrajzi helyet,
a hegyvidéki területeire telepedve Tibetnek, Perunak és Törökországnak, ahogy nevezitek.
Vannak nyúlfarknyi kérdéseid a gyűlés lezárása előtt?
10.16

Kérdező: Csak egy, azon kívül, hogy mit tehetünk még az instrumen-

tum kényelméért. Szeretném, ha definiálnád a galaxist, abban az értelemben, ahogyan használtad.
Ré: Ré vagyok. A népetek előtt „galaxis” hang vibrációként ismert
fogalmat használjuk. Elfogadjuk, hogy némely galaxis egy planetáris
és szoláris csoport rendszerét tartalmazza. Mások számosét. A hely
szerepe azonban végtelen idő/tér dimenziókban olyan kicsiny, hogy
egy ilyen félreérthető kifejezés esetében elfogadjuk a torzulás szinonimát.
10.17

Kérdező: Tehát a kilenc bolygó és a Nap esetében, melyekből a mi

rendszerünk áll, hivatkoznál erre úgy, mint egy galaxis?
Ré: Nem tennénk.
10.18

Kérdező: Hozzávetőleg hány csillag lenne egy galaxisban?
Ré: Ez a galaktikus rendszertől függ. A tiétek, mint azt tudjátok is,
sok-sok millió bolygó egységet és csillagtestet tartalmaz.
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10.19

Kérdező: Csak próbáltam definícióhoz jutni arra, amit galaxisnak

használtál. Párszor említetted a galaxis kifejezést olyan összefüggésben,
amit mi naprendszernek nevezünk, és ez okozott egy kis kavarodást.
Van-e bármilyen lehetőség az instrumentum kényelmének növelésére?
Ré: Ré vagyok. Az instrumentum kényelme némiképp növelhető
lenne, ha a test komplexum kapna némi támaszt. Ezen túl, csak elismételni tudjuk az instrumentum egyensúlyának elősegítésére használatos szimbólumok gondos beállítására irányuló kérést. A velünk való
kapcsolat szűk sávú, és így a minket befogó torkolat pontos kell legyen.
Ré vagyok. Távozom tőletek az Egységes Végtelen Teremtő szeretetében és fényében. Járjatok hát örvendezve az Egy Teremtő erejében és
békéjében. Adonai.
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1981. január 28.
11.0

Ré: Ré vagyok. Üdvözöllek benneteket a Végtelen Teremtő szeretetében és fényében. Most kommunikálok.

11.1

Kérdező: A könyvbe, amely ezen ülésekből fog születni, belevegyük-e

a szertartást, amelyet tanácsoltál, ahogy hívni szoktunk?
Ré: Ré vagyok. E dolog kis jelentőségű, mivelhogy javaslatunk a kapcsolat létrehozása céljából fogalmazódott meg ezen adott instrumentumon keresztül ezen adott csoporttal.
11.2

Kérdező: Jelent-e valami segítséget az instrumentum számára, hogy

Leonard és Tom jelen legyenek ezen ülések során? A csoport létszáma
jelent-e valamilyen különbséget az ülésekre nézve?
Ré: Ré vagyok. Az entitások legfontosabbika a kérdező és a Jim vibrációs hang komplexum. A két entitás további segítség az instrumentum
komfortérzetéhez, energizálva az instrumentumot a képességük révén
a fizikai energia komplexum megosztására, amely egy rész szeretet
vibrációtokból.
11.3

Kérdező: Tegnap azt mondtad, hogy a Maldek háborúban pusztult

el. Ha a Maldek nem pusztította volna el önmagát háborúban, akkor
vajon egy olyan bolygóvá vált volna, amely az önös szolgálat irányába
fejlődik, a rajta élő entitások pedig megnőve a rezgésszintben továbbléptek mondjuk a negyedik denzitás negatív formája vagy önös szolgálata felé?
Ré: Ré vagyok. A Maldek planetáris társas memória komplexum hasonló volt a ti saját szférátokhoz az energia irányulás vegyességében.
Ennélfogva – bár ismeretlen – legvalószínűbben egy vegyes szüret lett
volna, némelyek a negyedik denzitásba begyűjtve, mások az önmagát
szolgáló negyedik denzitásba, a döntő többség pedig megismételve a
harmadik denzitást. Ez egy közelítés annak következtében, hogy a
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párhuzamos lehetőségek/valószínűségek megszűnnek létezni, amint
cselekvés történik, és új lehetőségek/valószínűségek veszik kezdetüket.
11.4

Kérdező: Van-e bolygó a Nap túloldalán, a pályán velünk ellentéte-

sen, amiről mi nem tudunk?
Ré: Ré vagyok. Van egy szféra a Nap takarásában lévő területen,
amely nagyon, nagyon hideg természetű, de elegendően nagy ahhoz,
hogy bizonyos statisztikai számjegyeket felborítson. Ezt a szférát nem
lenne helyes planétának nevezni, mivel az első denzitásban van lezárva.
11.5

Kérdező: Azt mondod, a maldeki entitások a negatív negyedik

denzitásba kerülhetnek. Vannak emberek, akik a mi jelenlegi harmadik denzitásunkból kikerülhetnek ide vagy oda az univerzumban, és
negyedik denzitású önmagát szolgáló negatív típusú bolygókon szolgálnak?
Ré: Ré vagyok. A kérdésed nem világos. Újrafogalmazásra kérnénk.
11.6

Kérdező: Amint a ciklusunk véget ér és eljön a bizonyítványosztás,

fennáll-e a lehetőség bárki számára a mi harmadik denzitásunkból,
hogy egy negyedik denzitású bolygóra költözzön, amely önös szolgálatú vagy negatív típusú?
Ré: Ré vagyok. Most már értjük kérdésed lényegét. Ebben a szüretben a valószínűség/lehetőség örvény, noha csekély, de egy ilyenfajta
szüretet valószínűsít. Ez így van.
11.7

Kérdező: El tudod-e mondani, mi történt Adolffal?
Ré: Ré vagyok. Az Adolfként ismert tudat/test/lélek komplexum jelenleg egy gyógyítási folyamatban vesz részt a szférikus erőteretek középső asztrális síkjain. Ennek az entitásnak, aki jelentősen összezavarodott, és bár tudatában volt a kémiai test komplexum megszűnésével
együttjáró vibrációs szint megváltozása körülményének, mindamellett
nagyfokú gondozásra volt szüksége.
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11.8

Kérdező: Akad-e valaki a történelmünkben, akiről általánosan ismert,

hogy negyedik denzitású önös szolgálatú bolygóra került, vagy oda fog
kerülni?
Ré: Ré vagyok. Az így leszüretelt entitások száma kicsiny. Egy kevés
azonban a nyolcadik szintig merült el, mely csak a hetedik felnyitása
révén érhető el a hatodikon keresztül. A nyolcadikba avagy az intelligens végtelen fokozatába való belépés lehetővé teszi a tudat/test/lélek
komplexum számára, hogy a ciklus folyamán kívánság szerint bármely
időben/térben leszüreteltessék.
11.9

Kérdező: Ismert-e ezen emberek valamelyike név szerint bolygónk

történelméből?
Ré: Ré vagyok. Párat megemlítünk. A Tarasz Bulba nevezetű, a
Dzsingisz kán nevezetű, a Raszputyin nevezetű.
11.10

Kérdező: Hogyan valósították meg ezt? Mi kellett nekik ahhoz, hogy

ezt véghezvigyék?
Ré: A fent nevezett entitások mindegyike tudatában volt – emlékei
révén – atlantiszi felfogásoknak, melyek a tudat/test/lélek komplexum
energia beáramlásai különböző központjainak felhasználásával kapcsolatosak az intelligens végtelenbe vezető kapu eléréséhez.
11.11

Kérdező: Ez lehetővé tette számukra, hogy olyasmit műveljenek,

amire mi mágiaként hivatkozunk? Paranormális dolgokat tudtak megtenni mialatt inkarnáltak voltak?
Ré: Ré vagyok. Így van. Az első két említett entitás kevés hasznát vette tudatosan ezeknek a képességeknek. Mindazonáltal céltudatosan és
kizárólagosan önmaguk szolgálata felé hajlottak, nem spórolva az önfegyelmi erőfeszítésekkel, hogy megduplázzák, majd újraduplázzák, s
így hatványozzák fel ezt a folyosót. A harmadik egy tudatos szakértő
volt, aki szintén nem sajnálta a fáradságot az önös szolgálat űzésére.
11.12

Kérdező: Hol van most ez a három entitás?
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Ré: Ré vagyok. Ezek az entitások a nektek negyedikként ismert dimenzióban vannak. Ennélfogva a tér/idő kontinuumok nem kompatibilisek. A tér/idő helyzeteik egy-egy közelítése nem szőne valóságos
felfogást. Mindegyik egy negyedik denzitású bolygót választott, mely
az Egység Törvénye megértésének tevékenységét önmaga szolgálatán
keresztül hivatott űzni, egy amit ti úgy ismertek, mint Orion csoport,
egy amit úgy ismertek mint Kassziopeia, egy pedig amit úgy ismertek
mint Dél Keresztje; ám ezek a helymeghatározások nem kielégítők.
Nem rendelkezünk megfelelő szókinccsel a geometriai számítások
átviteléhez, melyek e megértés felétek való továbbításához szükségesek.
11.13

Kérdező: Ki ment az Orion csoportba?
Ré: Ré vagyok. A Dzsingisz kán nevezetű.

11.14

Kérdező: Jelenleg mit csinál ott? Mi a foglalkozása vagy elfoglaltsága?
Ré: Ré vagyok. Az entitás a maga módján szolgálja a Teremtőt.

11.15

Kérdező: Nem lehetséges pontosan elmondanod nekünk, hogyan

végzi ezt a szolgálatot?
Ré: Ré vagyok. Lehetséges számunkra, hogy beszéljünk erről a kérdésről. Mindazonáltal kihasználunk bármely lehetőséget azon alap felfogás/tanulás újraismétlésére, hogy minden lény a Teremtőt szolgálja.
Az, amelyikről te Dzsingisz kánként beszélsz, jelenleg egy fizikai fény
testben inkarnált, melynek munkája gondolati irányításról szóló anyag
terjesztése azoknak, akiket talán kereszteseknek nevezhetnél. Ő –
ahogy nevezhetnéd ezt az entitást – egy kereskedősegéd.
11.16

Kérdező: Mivel foglalkoznak a keresztesek?
Ré: Ré vagyok. A keresztesek harci szekerükben közlekednek
planetáris tudat/test/lélek társas komplexumok meghódítására, mielőtt azok elérnék a társas memória fokát.

11.17

Kérdező: Mely fokon éri el egy bolygó a társas memóriát?
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Ré: Ré vagyok. A tudat/test/lélek komplexum akkor lesz társas memória komplexum, amikor entitásainak egész csoportja egyazon orientációban vagy szándékban tartózkodik. Az egyének számára a tudat
fájának gyökereiben elvésző csoport memória ezután ismertté válik a
társas komplexum egésze számára, így alkotva az társas memória
komplexumot. E komplexum előnyei a társas létezés relatív torzulásmentes megértése, és a relatív torzulásmentes célirányos haladás a
keresésben, mivel a társadalom egyedei számára minden megértés/torzulás elérhető.
11.18

Kérdező: Itt vannak tehát az orioni keresztesek, akik gondolatirányító

célokkal jönnek bolygónkra. Hogyan teszik ezt?
Ré: Mint mindenki, az Egység Törvényét követik a szabad akarat
betartásával. Kapcsolatot teremtenek a hívókkal. A planetáris szférán
élők aztán ugyanúgy tesznek, mint ti, vagyis elterjesztik az ő sajátos
felfogásuk álláspontjait és filozófiáit az Egység Törvényéről, ami esetükben az önös szolgálat. Belőlük lesz az elit. Ezek révén, a próbálkozás megkezdi egy olyan feltételrendszer megteremtését, melynek során
a planetáris entitások többi részét rabszolgává teszi az ő saját szabad
akaratuk.
11.19

Kérdező: Meg tudnál nevezni bárkit, aki ismert lehet a bolygón és e

keresztesek igyekezetének fogadója?
Ré: Ré vagyok. Meg nem sérteni vágyom a szabad akarat torzulást.
Tér/időtök jövőjében szerepet játszók megnevezése megszegést jelent;
így visszatartjuk ezt az információt. Elmélkedésre hívunk fel azon
entitások tetteinek gyümölcsén, akiken úgy látjátok, élvezik a hatalom
irányába torzulást. Ily módon talán magatok is leszűrhetitek ezt az
információt. Nem avatkozunk bele a – mondjuk úgy – planetáris
játszmába. Ez nem központi a szüretre nézve.
11.20

Kérdező: Hogyan adják át a keresztesek gondolataikat a Föld lakói-

nak?
Ré: Ré vagyok. Két fő módja létezik, mint ahogy két fő útja létezik a
mások szolgálata felé való – mondjuk úgy – polarizációnak is. Vannak
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létsíkotokon olyan tudat/test/lélek komplexumok, akik gyakorlatokat
végeznek, hogy a kapcsolatot keressék olyan információforrásokkal és
erőkkel, melyek elvezetnek az intelligens végtelen kapujának megnyitásához. Vannak mások, akiknek vibrációs komplexuma olyan, hogy
ez az átjáró feltárul, és kis vagy bármi nehézség nélkül, gyakorlás nélkül, irányítás nélkül is mód nyílik a kapcsolatra a teljes önös szolgálattal annak mások manipulálására irányuló, elsődleges torzulásában.
11.21

Kérdező: Miféle információk kerülnek átadásra a keresztesek részéről

ezeknek az embereknek?
Ré: Ré vagyok. Az Orion csoport az Egység Törvénye önös szolgálatú
orientációjához kapcsolódó információkat közöl. Az információk lehetnek műszaki jellegűek éppúgy, mint ahogy a Konföderációból
egyesek – törekvéseik során, hogy ezt a bolygót a másokat szolgáló
orientációba segítsék – szintén nyújtottak úgy mondanátok, műszaki
információkat. Az e csoport által nyújtott technológia a mások önös
szolgálat felé irányításának vagy manipulációjának különböző módozataiban ölt alakot.
11.22

Kérdező: Úgy érted, hogy némely tudós műszaki jellegű ismereteket

kap, mondjuk úgy, telepatikusan, melyek aztán használható szerkentyűkként valósulnak meg?
Ré: Ré vagyok. Így van. Mindamellett nagyon pozitívan (ahogy
mondanád ezt a torzulást) orientált úgymondott tudósok is kaptak
békés jellegű fejlődés kiváltását célzó ismereteket, melyek a lehetséges
pusztulás utolsó visszhangjaiként hatottak vissza további fogadás révén negatív orientációban/torzulásban álló, más tudósok részéről.
11.23

Kérdező: Így szereztünk tudomást a nukleáris energiáról? Szerepe volt

benne a pozitív és negatív orientációnak is?
Ré: Ré vagyok. Így van. A tudósok egybegyűjtéséért felelős entitások
vegyes orientációjúak voltak. A tudósok túlnyomóan pozitív irányultságúak voltak. Az ő munkájukat követő tudósok vegyes orientációjúak
voltak, beleértve egy szélsőségesen negatív entitást, ahogy fogalmaznád.
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11.24

Kérdező: Ez a szélsőségesen negatív entitás még mindig testben él a

Földön?
Ré: Ré vagyok. Így van.
11.25

Kérdező: Akkor feltételezem, nem nevezheted meg. Így arról kérdez-

lek, Nikola Tesla honnan kapta az információit.
Ré: Ré vagyok. A Nikola nevű olyan Konföderációs forrásokból kapta
információit, melyek vágya az volt, hogy ezt a szélsőségesen, mondhatni angyalian pozitív entitást tudat/test/lélek komplexum társai
létének jobbításában megsegítsék. Sajnálatos, mondhatni, hogy mint
sok más Vándor esetében, a harmadik denzitású illúzió vibrációs torzulásai extrém eltorzulást okoztak ezen entitás tudat/test/lélek komplexum társait illető érzékelésében, hogy így ez akadályozta, majd végül
eredeti céljától eltérítette küldetését.
11.26

Kérdező: Hogyan kellett volna segítenie Tesla munkájának a földi

embert, és mik voltak a céljai?
Ré: Ré vagyok. A Nikola nevezetű tudat/test/lélek komplexum legkívánatosabb célja a minden planetáris egyén sötétségtől való megszabadítása volt. Vagyis próbálta megadni a bolygónak a planetáris szféra
végtelen energiáját a fényforrásként és energiaforrásként való felhasználásra.
11.27

Kérdező: A planetáris egyének sötétségtől való megszabadításán pon-

tosan mit értesz?
Ré: Ré vagyok. (A következő válasz nagy része a magnó hibás működése folytán elveszett. A válasz lényege a következő volt:) Szó szerint
beszéltünk az emberek sötétségtől való megszabadításáról.
11.28

Kérdező: Ez a sötétségtől való megszabadítás az Egység Törvényével

összemérhető, vagy valamilyen valóságos terméke van?
Ré: Ré vagyok. Az ilyen megszabadítás terméke kétféle tapasztalatot
hozna létre.
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Elsőként annak tapasztalatát, hogy ne legyen szükség megkeresni a
profitot, ami a fizetséghez szükséges, pénzben, az energiáért.
Másodikként, a megengedhető szabadidőét, mely a lehetőségét példázza és a valószínűségét fokozza a szabadságnak az én feltárására, az
Egység Törvénye keresésének első lépéseként.
Egyesek, akik – ahogy mondjátok – hajnaltól késő estig fizikailag dolgoznak síkotokon, ily módon tudatosan mérlegelhetnék az Egység
Törvényét.
11.29

Kérdező: Mi a helyzet az ipari forradalommal általában? Ez tervezve

lett bármilyen módon is?
Ré: Ré vagyok. Ez lesz a mostani ülés utolsó kérdése.
Ez így van. Több hullámban születtek le Vándorok – ahogy mondanátok –, hogy létrehozzák a fokozatos megszabadulást a mindennapi
ciklusok követelményétől és a pihenőidő szabadságának hiányától.
11.30

Kérdező: Ez volt az utolsó kérdés, így szokásomhoz híven megkér-

dezném, tehetünk-e valamit az instrumentum kényelméért?
Ré: Ré vagyok. Jól csináljátok. A legfontosabb dolog a szimbólumok
gondos tájolása. Az e sajátos idő/tér jelenben tett változtatás segít az
instrumentum fizikai komplexumának a kényelem felé torzulni.
Megkérdezhetjük, van-e valami rövid kérdésed, melyet még feloldhatunk, mielőtt lezárnánk ezt az ülést?
11.31

Kérdező: Nem tudom, hogy ez rövid kérdés-e vagy sem, és inkább

eltegyük a következő alkalomra, de a kérdésem az, hogy miért csinálják ezt az orioni keresztesek? Mi az ő végső céljuk? Ezt alighanem túl
hosszú megválaszolni.
Ré: Ré vagyok. Ezt nem túl hosszú megválaszolni. Az ént szolgálni
annyi, mint mindenkit szolgálni. Az önös szolgálat, ha ilyen távlatból
tekintjük, egy örökké táguló felhasználását jelenti mások energiáinak a
manipulációra, a hatalom irányába torzult én javára.
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Ha további kérdések vannak e témakör teljesebb kifejtésére, akkor
újra veletek leszünk.
11.32

Kérdező: Van egy dolog, amit elfelejtettem. Lehetne még egy ülést

tartani ma?
Ré: Ré vagyok. Rendjén van.
11.33

Kérdező: Köszönjük.
Ré: Ré vagyok. Távozom tőletek az Egységes Végtelen Teremtő szeretetében és fényében. Járjatok hát örvendezve az Egy Teremtő erejében
és békéjében. Adonai.
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1981. január 28.
12.0

Ré: Ré vagyok. Üdvözöllek titeket a Végtelen Teremtő szeretetében és
fényében. Most kommunikálok.

12.1

Kérdező: Henry Puharich hívott telefonon ma délután, hogy jövő

hónapban erre jár. Szeretném megkérdezni, elfogadható-e az, hogy
csatlakozzon körünkhöz és kérdéseket tegyen fel? Szintén kérdezném,
hogy Michel D'Obrenovic, aki George Hunt Williamsonként is ismert, csatlakozhatna-e hozzánk?
Ré: Ré vagyok. Ezek az entitások – jelenleg – nem megfelelően hangoltak e sajátos munkára vibrációs torzulások miatt, melyek viszont
egy jelenlegi idő/tér hiányból fakadnak, amit elfoglalt-ságnak neveztek. Az lenne a kérés, hogy ezek az entitások bolygótok minden napi
ciklusában fordítsanak egy kis időt/teret a merengésre.
Kontinuumotok jövő idejében/terében tegyétek fel ezt a kérdést újra.
Jelen csoport igen kiegyensúlyozott az instrumentum vibrációs torzulásaival, elsősorban az instrumentummal való mindennapi kapcsolata
révén. Másodsorban a vele való, meditációs időpontokon keresztüli
kontaktusának köszönhetően. Harmadsorban egy személyes tudat/test/lélek komplexum-torzuláson keresztül a tűnődés irányába,
amik összességükben a csoport hatékonyságát eredményezik.
12.2

Kérdező: Köszönjük. A legutóbbi ülésen említetted, hogy az Orioni
keresztesek harci szekéren (chariots) érkeznek. Le tudnád írni a
harci szekeret?
Ré: Ré vagyok. A harci szekér (chariot) kifejezés a hadviselésben
használatos népetek körében. Jelentése ebben rejlik. Az orioni
szekér alakja a következők valamelyike: először is a hosszúkás,
tojásdad alakú, mely az ezüstnél sötétebb jellegű, ám nappal nézve
metálszerű megjelenésű. Sötétben vörösesnek vagy vörösen izzónak látszik.
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Más légi járművek lehetnek kisebbfajta korong alakú tárgyak, a ti
mértéketekkel úgy tizenkét lábnyi (=3,7 m) átmérővel, vagy dobozszerű alakúak, melynek egy oldala körülbelül negyven láb
(=12 m) a ti mértéketekkel. Más járművek tetszés szerinti alakot
ölthetnek gondolatirányítási módszerek alkalmazása révén. Különböző civilizációs komplexumok működnek e csoporton belül.
Némelyikük jobban képes kiaknázni az intelligens végtelent, mint
mások. Az információkat igen ritkán osztják meg egymással, ennélfogva a szekerek alakjukban és megjelenésükben igen változatosak.
12.3

Kérdező: Van-e bármilyen igyekezet a Konföderáció részéről,
hogy az orioni szekereket megakadályozza abban, hogy ide eljussanak?
Ré: Ré vagyok. Minden igyekezetet megtesznek, hogy karanténban tartsák ezt a bolygót. Mindazonáltal az őrzők hálózata, nagyon
hasonlóan bármely más, tetszőleges szintű járőrszolgálat mintájához,
nem gátol meg minden egyes entitást a karanténba való bejutástól,
mivel ha kérés érkezik fény/szeretet formában, akkor ennek tudomásul vételével az Egység Törvénye kielégíttetik. Ha kérés nem történt,
akkor az a hálón való átcsusszanás következtében egy behatolás ebbe a
hálózatba.

12.4

Kérdező: Ki teszi ezt a kérést?
Ré: Ré vagyok. A kérdésed nem világos. Kérlek, fogalmazd újra.

12.5

Kérdező: Nem értem, hogyan állítja meg a Konföderáció az orioni

szekereket, hogy azok ne jöhessenek keresztül a karanténon.
Ré: Ré vagyok. Összeköttetés van a fény-forma, vagy fénytest-lény
szinten, az őrző vibrációs szintje szerint. Az őrzők Földetek energiamezejének olyan kiterjedéseit pásztázzák át, hogy észleljenek bármely
közeledő entitást. A közeledő entitást köszöntik az Egységes Teremtő
nevében. Az ekképpen köszöntött entitás megfürdik a fényben/szeretetben és szabad akarata szerint engedelmeskedik a karanténnak az Egység Törvényének ereje révén.
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12.6

Kérdező: Mi történik az entitással, ha nem engedelmeskedik a karan-

ténnak, miután köszöntik?
Ré: Ré vagyok. Nem engedelmeskedni a karanténnak miután köszöntik: azon a szinten, amelyről mi beszélünk, a tiéden annak felelne
meg, mint nem megállni, amikor valaki egy tömör téglafalnak megy.
12.7

Kérdező: Mi történne az entitással, aki ezt tenné? Mi történne a harci

szekerével?
Ré: Ré vagyok. A Teremtő egységes lény. A karantén határait elérni
képesek vibrációs szintje olyan, hogy miután látták a szeretet/fény
hálót, e Törvényt már lehetetlen áthágni. Ennélfogva: semmi nem
történik. Nem kísérlik meg. Nincs konfliktus. Az egyedüli lények,
akik képesek áthatolni a karanténon, azok, akik ablakokat vagy torzulásokat fedeznek fel a bolygótok energia mezejét körülvevő tér/idő
kontinuumon. Ők ezeken az ablakokon át jönnek be. Ezek az ablakok
ritkák és kiszámíthatatlanok.
12.8

Kérdező: Ez lenne a felelős azért a jelenségért, amit mi „ufó lebe-

gés”-ként ismerünk, melynek során nagyszámú ufó jelenik meg, mint
ahogy 1973-ban történt?
Ré: Ré vagyok. Ez így van.
12.9

Kérdező:
Kér dező: A mi egeinken látható ufók legtöbbje akkor ezek szerint az

Orion csoportból való?
Ré: Ré vagyok. A ti egeiteken láthatók közül sok az Orion csoporté.
Ezek üzeneteket küldenek szét. Némelyiket azok kapják meg, akik
mások szolgálatára irányultak. Ők aztán ezeket az üzeneteket átgyúrják, hogy számukra elfogadhatók legyenek, miközben előttetek álló
nehézségekre figyelmeztetnek. Ez a legtöbb, amit önös szolgálatú entitások tehetnek, amikor olyanokkal szembesülnek, akiknek vágya másokat szolgálni. Ügyére e csoport a leginkább azokat a kontaktusokat
találja hasznosnak, amelyeket önmagukat szolgáló entitásokkal hoz
létre. Egeiteken sok gondolatforma entitás is van, amelyek pozitív
természetűek és amelyek a Konföderáció kivetülései.
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Ezen kívül pedig egyes esetek saját kormányotok fegyverzetének népetek optikai mechanizmusai általi nem kellő körültekintésű megfigyeléséből adódnak.
12.10

Kérdező: Melyik csoport volt az, amelyik Henry Puharich-csal 1972

tájékán Izraelben lépett kapcsolatba?
Ré: Ré vagyok. Tartózkodnunk kell e kérdés megválaszolásától a lehetőség/valószínűség okán, hogy az általad Henrynek nevezett olvasni
fogja ezt a választ. Ez torzulásokat keltene a jövőben. Szükséges, hogy
minden lény a szabad és teljes ítélőképességét használja
mind-magának legmélyéből, ami a tudat/test/lélek komplexum szívénél található.
12.11

Kérdező: Ez annak megválaszolásában is meggátolna, hogy ki volt az

a csoport, akivel én, 1962-ben kapcsolatot létesítettem?
Ré: Ré vagyok. Ez a kérdés megválaszolható. A kapcsolatot létesített
csoport a Konföderáció volt.
12.12

Kérdező: A Konföderációnak voltak a mi területünkön járművei

abban az időben?
Ré: Ré vagyok. Nem hajó volt. Gondolatforma volt.
12.13

Kérdező:
Kérdező: Említetted, hogy az orioni keresztesek, amikor átjutnak a

hálón, egyaránt közölnek mind műszaki, mind nem-műszaki jelegű
információkat. Azt hiszem, tudom, mit értesz műszaki információk
alatt, de miféle nem-műszaki információkat nyújtanak? És igazam
van-e, mikor azt feltételezem, hogy ezt gondolatátvitel útján teszik?
Ré: Ré vagyok. Ez így van. Telepátia révén hirdetik az Egység Törvényének filozófiáját önös szolgálatú torzulásban. Haladó csoportokban
rituálékat és praktikákat közölnek, s ezeket éppúgy leírják, ahogyan a
másokat szolgálni orientált entitások is leírták a tanítóik által hirdetett
filozófiát. A filozófia a mások manipulációjának szolgálatáról szól,
hogy ezek így vélhetőleg önmaguk szolgálatát tapasztalják, s e tapasztalat révén ekképp képesek lesznek méltányolni az önmagukat szolgálókat. Ezek az entitások azután önmaguk szolgálata felé irányulnak és
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megint újabbakat manipulálnak, akik talán ugyancsak saját maguk
szolgálatába állnak.
12.14

Kérdező: Ez lenne az eredete annak, amit fekete mágiának nevezünk?
Ré: Ré vagyok. Ez egyfelől igaz, másfelől nem. Az Orion csoport segítette tudat/test/lélek komplexumaitok közül az úgymondott negatív
irányultságúakat. Ugyanezen entitások saját maguk szolgálatával lennének elfoglalva majd minden esetben, de sokan vannak a ti úgynevezett belső síkjaitokon, akik negatív irányultságúak és ekképpen elérhetők belső tanítókként vagy vezetőkként és úgynevezett megszállóiként
bizonyos lelkeknek, akik önmaguk szolgálatának torzulására törekszenek.

12.15

Kérdező: Lehetséges-e az, hogy egy entitás itt a Földön olyan összeza-

vart, hogy mind a Konföderációt, mind pedig az Orion csoportot
hívja, felváltva hol ezt, hol azt, először az egyiket, azután a másikat,
majd pedig megint az elsőt?
Ré: Ré vagyok. Abszolút lehetséges az elhangolódott csatorna számára
– ahogy nevezitek az ilyen szolgálatot –, hogy mind pozitív, mind
negatív kommunikációkat egyaránt fogjon. Ha az entitás a zavartsága
alapjaiban mások szolgálata felé irányult, akkor világvége jóslatokat
kezd kapni. Ha az entitás lénye komplexumának alapjaiban önmaga
szolgálata felé irányult, akkor a keresztesek, akik ebben az esetben
nem látják szükségét, hogy hazudjanak, egyszerűen megkezdik átadni
azt a filozófiát, aminek átadásáért itt vannak. A népetek közti úgynevezett kapcsolattartóitok közül sok zavarodott és önpusztító, mert a
médiumok mások szolgálatára voltak irányulva, de a bizonyítékra való
vágyuk során kinyíltak a keresztesek hazug információira, akik ezzel
megtehették, hogy semlegesítsék a médiumok hatékonyságát.
12.16

Kérdező: A keresztesek legtöbbje negyedik denzitású?
Ré: Ré vagyok. A többségük negyedik denzitású. Igen.

12.17

Kérdező:
Kérd ező: Egy negyedik denzitású egyén normál viszonyok közt látha-

tatlan a számunkra?
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Ré: Ré vagyok. A „normál” szó használata az, ami a kérdés jelentését
megkavarja. Hadd fogalmazzuk újra, hogy tisztázzuk. A negyedik
denzitás – nem véletlenül – nem látható a harmadik denzitás számára.
A negyedik denzitás számára lehetséges, hogy láthatóvá váljon. Azonban a negyedik denzitású entitás döntése nem az, hogy láthatóvá váljon, egy roppant nehéz vibrációs komplexumba való tömörülés szükségessége végett, ami az általatok tapasztalt harmadik denzitás.
12.18

Kérdező: Él-e jelenleg konföderációs vagy orion entitás a Földön,

számunkra láthatóan, a társadalmunkban?
Ré: Ré vagyok. Egyik csoportból sem jár-kel köztetek entitás jelenleg.
Ám az orioni keresztesek kétféle entitást is felhasználnak a tétjeik
megtételére, hogy úgy mondjuk. Az első típus egy gondolatforma, a
második egyfajta robot.
12.19

Kérdező: Le tudnád írni a robotot?
Ré: Ré vagyok. A robot bármilyen más lényként kinézhet. Ez egy
kitalált felépítmény.

12.20

Kérdező: A robot az, amit (az ufóirodalomban) általában Men in

Black-nek (emberek feketében) neveznek?
Ré: Ré vagyok. Ez nem igaz.
12.21

Kérdező: Kik a fekete emberek?
Ré: Ré vagyok. A Men in Black egy gondolatforma típusú entitás,
melynek felépítésében van némi élőlényszerű. Rendelkeznek bizonyos
fizikai jellemzőkkel. Igazi vibrációs természetük azonban nélkülözi a
harmadik denzitású vibrációs jellemzőket és ennélfogva szükség szerint képesek materializálódni és dematerializálódni.

12.22

Kérdező: Az összes ilyen Men in Black tehát az orioni keresztesek

műve?
Ré: Ré vagyok. Így van.
12.23

Kérdező: Ha egy MiB meglátogatna engem, én pedig bezárnám a

vécébe, akkor megtarthatnám vagy eltűnne?
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Ré: Ré vagyok. Az attól függ, melyik fajta entitást csípted nyakon.
Talán képes lehetsz érzékelni egy kitalációt. A felépítmény esetleg meg
is tartható egy rövid időre, habár ezek a kitalált felépítmények képesek
hipp-hopp eltűnni is. A felépítmények programozása azonban távolról
elég nehézkessé teszi az irányításukat. Az általatok Men in Black-nek
nevezett típus gondolatforma entitás változatával nem lennél képes
dulakodni.
12.24

Kérdező: Ez sértené az Egység Törvényét? Hibáznék egy ilyen entitás

nyakon csípésével?
Ré: Ré vagyok. Az Egység Törvényében nincsenek hibák.
12.25

Kérdező: Azt akartam kérdezni, hogy ezzel a tettel, hogy a gondolat-

formát vagy felépítményt bezárom, az önös szolgálat felé tolódnék
inkább, vagy a másokért való szolgálat felé?
Ré: Ré vagyok. Magad is átgondolhatod ezt a kérdést. Mi elmagyarázzuk az Egység Törvényét, de nem megyünk el a tanácsadásig.
12.26

Kérdező:
Kérdez ő: Már beszéltél a Vándorokról. Kik a Vándorok? Honnan

jönnek?
Ré: Ré vagyok. Képzeld el, ha úgy tetszik, tengerpartjaitok homokját.
Mint a homokszemek, oly megszámlálhatatlanok az intelligens végtelen forrásai. Mikor egy társas memória komplexum elérte vágyainak
teljes megértését, akkor előadódik, hogy arra a következtetésre jut,
hogy a vágya mások szolgálata egy olyan torzulással, hogy kinyújtsa a
kezét – jelképes értelemben – bármely entitás felé, aki segítséget kér.
Ezek az entitások, akiket nevezhettek úgy, mint az Együttérzés Testvérei, elindulnak e jajszó hívása felé. Ezek az entitások a végtelen teremtettség minden tájékáról érkeznek, és összeköti őket vágyuk, hogy
ebben a torzulásban szolgáljanak.
12.27

Kérdező: Hányan élnek közülük testben a Földön ma?
Ré: Ré vagyok. A szám közelítő, a most leszületők egy heves beáramlásának köszönhetően egy intenzív szükségből fakadóan, hogy a
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planetáris vibrációt megvilágítsák és így a szüretet segítsék. A szám a
65 milliót közelíti.
12.28

Ezek legtöbbje negyedik denzitású? Vagy melyik
denzitásból jönnek?

Kérdező:

Ré: Ré vagyok. Egy kevés negyedik denzitású. A Vándorok – ahogy
hívjátok őket – legnagyobbrészt hatodik denzitásúak. A szolgálatra
irányuló vágy a tudat egy nagymértékű tisztasága felé kell torzuljon,
vagy amit nevezhetnétek megrögzött elszántságnak vagy merészségnek, megítélés torzulás komplexumotoktól függően. A kihívás/veszély
a Vándor számára a küldetéséről való megfeledkezés, a karmikus belebonyolódás, s így az elsodródás az áradattal, amelynek pusztulása
megakadályozásáért leszületett.
12.29

Kérdező: Mi olyat is tehet egy ilyen entitás, amivel karmikusan bele-

bonyolódik?
Ré: Ré vagyok. Egy más lényekkel tudatosan szeretetlenül bánó entitás karmikus terheket vehet magára.
12.30

Kérdező: Sok ilyen Vándornak vannak kisebb fizikai betegségei eb-

ben a harmadik denzitású szituációban?
Ré: Ré vagyok. Az extrém ellentétek következtében a harmadik és a
(ha úgy tetszik) sűrűbb denzitások rezgési torzulásai között, a Vándoroknak egy általános szabály szerint van valamiféle hendikepjük, nehézségeik vagy elidegenedés-érzésük, amely súlyos. E nehézségek közül az elidegenedés érzése a legáltalánosabb, ami egy reakció a
planetáris vibrációra személyiségzavarokkal – ahogy nevezitek –, a test
komplexum kisebb megbetegedéseivel, melyek a planetáris vibrációkhoz való alkalmazkodás nehézségeire utalnak, mint például allergiák,
ahogy hívjátok ezeket.
12.31

Kérdező: Van valami módja, hogy a Vándorok kigyógyítsák magukat

ezekből a fizikai bántalmakból?
Ré: Ré vagyok. Ez lesz az utolsó teljes kérdés ebben az időben/térben.
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Az öngyógyító torzulás kiváltható a felismerés révén, hogy belül az
intelligens végtelen nyugszik. Ez némileg gátolva van azokban, akik
nincsenek tökéletes egyensúlyban test komplexumukkal. A gát egyénről egyénre változik. Megköveteli a valóság ha úgy tetszik: spirituális
természetében való tudatosságot, és e valóság megfelelő beáramoltatásait a tudat/test/lélek komplexumba ahhoz, hogy létrejöhessen a
gyógyulás.
Ezt az instrumentumot fogjuk példaként felhasználni. Gyengélkedéseinek egy részét (ahogy ezt a torzuláskomplexumot nevezitek), amelyek
egyensúlyba hozhatók, elsődlegesen az indigószín vagy toboz energiaközpont elzáródása okozza. Ez a központ fogadja az intelligens energiát valamennyi, az egységes Teremtésben törvényes forrásból – értsd:
ami ebben a harmadik denzitású torzulásban vagy illúzióban törvényes. Elzáródás nélkül ezek az energiák leömlenek vagy leáradnak a
tudat/test/lélek komplexumba, pillanatról pillanatra jobbítva az egyén
testkomplexumát.
Ez az instrumentum átél némi torzulást a zöld színű energiacentrumban is, amit lehet szív központnak is nevezni. Ez túlságosan nyitva van
egy intenzív vágy-torzulás végett e tudat/test/lélek komplexum részéről a mások szolgálata felé, vagy amit úgy is nevezhettek: univerzális
szeretet. Ez az entitás ennélfogva tudat/test/lélek komplexum tartalékaira való tekintet nélkül fogyasztja el önmagát abban a tekintetben,
amit erőnek vagy energiának hívtok. Ez a torzulás főként az indigószín blokádnak köszönhető. Mint azt már korábban elmondtuk, az
instrumentum e blokádért felelős félreértés-torzulása az érdemtelenségi meggyőződésű alapirányultság. Az érdemtelenség torzulás elzárja az
intelligens energia szabad áramlását.
A hetedik vagy ibolyaszín központ ép, ami nemcsak egy energiafogadó, hanem az egyén vibrációs szintjének összegzője. A többi energiaközpont szintén elég tiszta. A gyógyulásra a megoldást ebben az esetben olyan tettek jelentik, amelyek szelíd alázat torzulásban a gyakorlatba ültetik át azon békés megértést, miszerint az entitás egy a Teremtővel, s ennélfogva tökéletes és nem tőle elkülönült. Annál, amit
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betegségnek hívtok, mindig egy vagy több elzáródik ezen energiaközpontok közül. A tudat/test/lélek komplexum intelligenciáját kell
ilyenkor értesítse vagy gyógyítóként az én, vagy pedig egy másik gyógyító katalizátora, ahogy azt előzőleg elmondtuk.
Van apró kérdés, mielőtt befejeznénk ezt az ülést?
12.32

Kérdező: Lehetséges elárulnod, hogy hármunk közül Vándor-e vala-

ki?
Ré: Ré vagyok. Átvizsgálva az egyes jelenlévő tudat/test/lélek komplexumokat, egy már teljes bizonyosságot találunk erről az eshetőségről,
és így vélhetően nem okozunk bajt azzal, hogy visszaigazoljuk ezt az
eshetőséget. Minden jelenlévő küldetését teljesítő Vándor, ha úgy
tetszik.
12.33

Kérdező: Köszönjük. Tehetünk-e valamit az instrumentum kényel-

méért?
Ré: Ré vagyok. Arra kérünk, hogy igazítsd ki a céltárgyat, melyen a
szimbólumok nyugszanak. Egyetlen ülésre ez még nem jelentős torzulás, ám a teljes összeállítást bemérve a nyugvóhely 1,4°-nyira van a
helyes behangolástól, plusz a nyugvóhely egy újabb 0,5°-kal eltér a
megfelelő irányulástól. Ne foglalkozzatok ezzel túlságosan a tér/idő
nexus jelenben, de ne engedjétek, hogy a torzulások hosszabb periódusra is megmaradjanak, máskülönben a kapcsolat fokozatosan károsodik.
Ré vagyok. Az Egységes Végtelen Teremtő szeretetében és fényében
távozom tőletek. Járjatok örvendezve az Egy Teremtő erejében és békéjében. Adonai.
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1981. január 29.
13.0

Ré: Ré vagyok. Köszöntelek benneteket a Végtelen Teremtő szeretetében és fényében. Most kommunikálok.

13.1

Kérdező: Először is szeretnék elnézést kérni, amiért olyan sok ostoba

kérdést teszek fel, mialatt azt keresem, hogy mit kéne tennünk. Én
ugyancsak nagy megtiszteltetésnek tartom a mi tevékenységünket,
hogy mi is az Egység Törvénye szerény hírnökei lehetünk. Most azt
gondolom, hogy úgy kellene előkészítenünk ezt a könyvet, hogy a
teremtés kezdetétől elindulva kövessük végig a földi ember evolúcióját, minden kornál megvizsgálva, miként került alkalmazásra az Egység Törvénye. Azt szeretném, hogy ez legyen a könyv címe is: Az Egység Törvénye, szerzőjét pedig úgy tüntetnénk fel, mint Ré. Belegyeznél ebbe?
Ré: Ré vagyok. A kérdésed nem világos. Megkérhetnénk, hogy külön-külön tedd fel a kérdéseket az egyes beleegyezésekre vonatkozóan?
13.2

Kérdező: Elsőként, a teremtés kezdetétől szeretnék elindulni, ameny-

nyire csak vissza tudunk menni, és a jelenkorig követni a földi ember
fejlődését. Ezzel egyetértesz?
Ré: Ré vagyok. Ez teljesen a te megítélésed/felfogásod/döntésed.
13.3

Kérdező: Másodikként, azt a címet adnám a könyvnek, az Egység

Törvénye, írta Ré. Ez elfogadható?
Ré: Ré vagyok. A könyv címe elfogadható. A szerzőségnek a Ré vibrációs hang komplexummal történő megjelölése – a mi felfogásunk
torzulásában – hiányos. Hírnökök vagyunk.
13.4

Kérdező: Kimondanád, hogy akkor ki legyen a könyv szerzője?
Ré: Csak annyit kérhetek, hogy ha a megítélésed/felfogásod azt súgja,
hogy a Ré vibrációs hang komplexumot használd, akkor „az Egység
Törvényének szerény hírnöke” kifejezést még tedd hozzá.
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13.5

Kérdező: Köszönöm. Beszélnél az első ismert dologról a teremtésben?
Ré: Ré vagyok. Az első ismert dolog a teremtésben a végtelen. A végtelen maga a teremtés.

13.6

Kérdező: Akkor ebből a végtelenből kell hogy eredjen az, amit mi

teremtésnek tapasztalunk. Mi volt a következő állomás vagy fejlődési
fok?
Ré: Ré vagyok. A végtelen tudatossá vált. Ez volt a következő lépcső.
13.7

Kérdező: Ez után mi következett?
Ré: Ré vagyok. A tudatosság a végtelennek végtelen energiává összpontosulásához vezetett. Ezt számos vibrációs hang komplexummal
hívtátok, a füleiteknek legismerősebben csengő a „Logosz” vagy „Szeretet”. A Teremtő a végtelennek egy tudatos princípiumban való
összpontosulása, amit mi – amilyen közel csak képesek vagyunk megértést/tanulást létrehozni nyelveteken – intelligens végtelennek nevezünk.

13.8

Kérdező: Elmondanád a következő lépést?
Ré: A következő lépés illúziótoknak még mindig ebben a tér/idő nexusában zajlik, előrehaladva fejlődésében, ahogy azt illúziótokban
érzékelhetitek. A következő lépés egy végtelen válasz a teremtő vezérelvre, mely egyik elsődleges torzulásában követi az Egység Törvényét:
az akarat szabadsága. Ennélfogva sok-sok, végtelen számú dimenzió
lehetséges. Az intelligens végtelenből először az energia elmozdul a
véletlenszerű kreatív erő kiáramlása révén, majd azután mintákat alkot, amik holografikus jelleggel a teremtés egészeként látszódnak,
függetlenül attól, hogy milyen irányt vagy energiát vizsgálunk. Ezek
az energiaminták ezután megkezdik berendezni az ő saját, helyi –
mondjuk úgy – ritmusaikat és energiamezőiket, dimenziókat és univerzumokat alkotva ezáltal.

13.9

Kérdező: El tudod mesélni akkor, hogyan alakultak ki a galaxisok és a

naprendszerek?
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Ré: Ré vagyok. Ennél a kérdésnél egy nagy gondolati ugrást kell elképzelj, mivel az előző kérdésnél ahogy nevezitek: a fizikai univerzumok még meg sem születtek.
Az energiák egyre intelligensebb mintázatokba rendeződtek, mígnem
az intelligens végtelen teremtő vezérelvéből kiáradó különböző energiák egyéniesülései olyanokká nem váltak, hogy társTeremtők lehettek.
Így született meg az úgynevezett fizikai anyag. A fény fogalma közreműködő e nagy gondolati ugrás felfogásában, mivel a végtelennek e
vibrációs torzulása építőköve annak, ami anyagként ismert: a fény
intelligens és energiával teli mivolta lévén első torzulása az intelligens
végtelennek, amit a teremtő vezérelvnek neveztünk.
E szeretet fénye úgy lett kitalálva, hogy megjelenéseiben szerepeljenek
bizonyos jellemzők, például a végtelen teljesség ahogy mondanád:
egyenes vonallal történő paradox módú leírása. Ez a paradoxon felelős
azon különböző fizikai illúziós entitások alakjáért, amelyeket naprendszereknek, galaxisoknak és bolygóknak hívtok, melyek forgó
mozgásukban mind lencseszerűvé fajulnak.
13.10

Kérdező: Azt hiszem, elkövettem azt a hibát, hogy elébe vágtam a

folyamatnak, amelyet leírni készültél. Segítségünkre volna, ha kitöltenénk ezt az én hibámból keletkezett nagy ugrást?
Ré: Ré vagyok. Megkíséreltem áthidalni a szakadékot. Mindamellett
kérdezhetsz tőlem bármiféleképp, ahogy helyénvalónak érzed.
13.11

Kérdező: Visszatérve a galaxisokról és bolygókról feltett kérdésem

előttre, elárulnád, mi volt onnan a következő lépés?
Ré: Ré vagyok. A lépések – ahogy nevezitek őket – a kérdezés pontjában szimultánok és végtelenek.
13.12

Kérdező: El tudnád mondani, hogy az intelligens végtelen hogyan

vált – gondjaim vannak a megfogalmazással –, hogy az intelligens
végtelen hogyan individualizálódott önmagából?
Ré: Ré vagyok. Ez egy ideillő kérdés.
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Az intelligens végtelen felismert egy gondolatot. E gondolat a tudat,
az akarat szabadsága révén került felismerésre. E gondolat a végesség
volt. Ez volt az Egység Törvényének első és primér paradoxonja vagy
torzulása. Így az egységes intelligens végtelen egy sokféleség felderítésére szánta el magát. Az intelligens végtelen megszámlálhatatlan lehetőségeinek köszönhetően se szeri, se száma a sokféleségnek. Következésképp a felderítés szabadon folytatódhat a végtelenségig egy örök
jelenben.
13.13

Kérdező: Azt a galaxist, amelyben mi vagyunk, a végtelen intelligen-

cia, vagy annak egy porciója teremtette?
Ré: Ré vagyok. A galaxis és minden más anyagi dolog, amikről tudsz,
az intelligens végtelen egyéniesült részeinek produktuma. Amint a
felderítések kezdetüket vették, ezek megtalálták gyújtópontjukat és
társTeremtőkké lettek. Intelligens végtelen felhasználásával minden
porció létrehozott egy-egy univerzumot és utat engedett a szabad választás ritmusainak a lehetőségek végtelen spektrumával játszva; minden egyéniesült rész a szeretet/fényt mondhatni intelligens energiába
terelte, az adott univerzum úgynevezett Természeti Törvényeit alkotva így meg.
Tehát minden egyes univerzum egy-egy fókuszpontban egyéniesülvén
gyakorlatilag társTeremtővé vált és további változatosságokat engedett
szabadjára, további intelligens energiákat teremtve így, melyek Természeti Törvények megjelenését szabályozták be vagy okozták azon
vibrációs mintákban, amiket naprendszernek hívnátok. Ebből adódóan minden egyes naprendszernek saját – mondhatjuk úgy – lokális
koordináta rendszere van az illúziós Természeti Törvényekből. Meg
kell érteni azt is, hogy bármely denzitás vagy illúziós minta bármelyik
része, függetlenül attól, hogy milyen parányi, tartalmazza – akárcsak
egy hologramban – az Egységes Teremtőt, amely a végtelen. Ekképpen minden dolgok kezdete és vége az örök misztérium.
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13.14

Kérdező: Elmondanád, hogy az intelligens végtelen egyéniesült része

hogyan teremtette meg a galaxisunkat, és hogy ugyanez a rész teremtette-e a naprendszerünket, s ha igen, hogyan zajlott ez?
Ré: Ré vagyok. Lehet, hogy helytelenül fogtuk fel a kérdésed. Az volt
a torzulásunk/benyomásunk, hogy már választ adtunk erre az adott
kérdésre. Átfogalmaznád a kérdést?
13.15

Kérdező: Azon tűnődöm, hogy a naprendszer, amelyben mi most

vagyunk, egycsapásra jött létre, vagy pedig a napunk született meg
először, és a bolygók később.
Ré: Ré vagyok. A folyamat iránya az – illúziótok szerinti – nagyobbtól
a kisebbig. Vagyis a társTeremtő, egyéniesítvén a galaxist, energiamintákat hozott létre, melyek aztán az intelligens végtelen tudatosságának
több további fókuszpontjában összpontosultak. Ekképpen a naprendszert, amelyben tartózkodást tapasztaltok, a saját mintái, ritmusai és
úgynevezett természeti törvényei alkotják, melyek csak rá jellemzők.
Mindamellett a folyamat a galaxis örvénylő energiája felől a naprendszer, majd a bolygó örvénylő energiáján át halad az örvénylő energia
tapasztalati viszonyai felé, mely a planetáris entitások első denzitású
tudatosságát nyitja meg.
13.16

Kérdező: Mesélnél a planetáris entitások ezen első denzitásáról?
Ré: Ré vagyok. Minden egyes fázis az intelligens végtelen tudatosságra
ébredését ismétli el. Egy planetáris környezetben minden úgy kezdődik, amit káosznak mondanál, ahol az energia irányítatlan és végtelenségében véletlenszerű. Lassanként – fogalmaitok szerint –, kialakul az
öntudatnak egy összesűrűsödése. Ekképpen a Logosz mozgásba lendül. Fény érkezik, hogy formát adjon a sötétségnek, a társTeremtő
mintái és vibrációs ritmusai szerint, kiépítve így egy bizonyos fajta
tapasztalást. Ennek kezdete az első denzitás, a tudatosság denzitása, az
ásványi és vízi lét a bolygón, mely létezése tudatát a tűzből és a szélből
meríti. Ez az első denzitás.

13.17

Kérdező: Ez az első denzitás hogyan lép tovább a magasabb tudatos-

ság felé?
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Ré: Az örvénylő energia, mely az általatok fénynek nevezett jelenség
sajátossága, egy egyenes alkotójú csavarvonalban halad, a spiráloknak
ekképpen egy kikerülhetetlen felfelé irányítást adva egy az intelligens
végtelen relációjában átfogóbb létezés felé. Vagyis az első dimenziójú
létezés a második denzitású leckék felé küzdi előre magát egyfajta tudatosság irányába, mely inkább növekedést foglal magában, mintsem
szétbomlást vagy véletlenszerű változást.
13.18

Kérdező: Definiálnád, mit értesz növekedés alatt?
Ré: Ré vagyok. Képzeld magad elé, ha gondolod, a különbséget az
első vibrációs ásványi vagy vízi lét és a bennük vagy rajtuk mozgolódni kezdő alsóbbrendű, második denzitású lények között. Ez a mozgás
a második denzitás jellegzetessége: a fény felé törés vagy növekedés.

13.19

Kérdező: A fény felé törésen mit értesz?
Ré: Ré vagyok. A legegyszerűbb példa a második denzitású növekedés
fény felé törésére a növény levelének törekvése a fény forrása felé.

13.20

Kérdező: Van-e fizikai különbség az első és második denzitás között?

Például ha egymás mellett láthatnék egy első és második denzitású
bolygót, jelen állapotomban, akkor láthatnám mindkettőt? Mindkettő
fizikai lenne számomra?
Ré: Ré vagyok. Ez így van. Az oktáv valamennyi denzitása tisztán
látható lenne, míg ugyanez nem lenne érvényes a negyediktől a hetedikre, melyek szabad választásuk szerint nem láthatóak.
13.21

Kérdező: Hogyan jut el azután a második denzitás a harmadikba?
Ré: Ré vagyok. A második denzitás a harmadik denzitás felé tör,
amely az öntudatosság denzitása. A törekvés a magasabb második
denzitású formák révén zajlik, akiket harmadik denzitású lények ruháznak fel identitással olyan mértékig, hogy öntudatos tudat/test
komplexumokká válnak, ezenképpen tudat/test/lélek komplexumokká lesznek és a harmadik denzitásba lépnek, mely első denzitása a lélek
tudatosságának.
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13.22

Kérdező:
Kérdező: Milyen denzitású a Földbolygónk jelenleg?
Ré: Ré vagyok. A szféra, amelyen tartózkodtok, tudat/test/lélek
komplexumai létét tekintve harmadik denzitású. A tér/idő
kontinuum, amiben jelenleg van, a negyedik denzitás. Ez egy némiképp nehézkes szüretet idéz elő.

13.23

Kérdező: Hogyan válik egy harmadik denzitású bolygó negyedik

denzitású bolygóvá?
Ré: Ré vagyok. Ez lesz az utolsó teljes kérdés.
A negyedik denzitás – ahogy mondtuk – elérkeztében úgy van beszabályozva, ahogy az óraütés történik egészkor. A naprendszeretek
tér/ideje egy másfajta vibrációs konfigurációba való elő-csavarodást
tett lehetővé e planetáris szférának. Ebből kifolyólag a planetáris szféra
számára lehetővé válik, hogy ezek az újfajta torzulások átgyúrják.
Azonban embertársaitok gondolatformái ezen átmeneti időszak során
olyanok, hogy a tudat/test/lélek komplexumok mind egyéni, mind
társadalmi szinten a skála teljes tartományában szétszóródnak, ahelyett, hogy – mondhatni – megragadnák a mágnes hegyét, és egyfelé
vezérelnék az iránytű mutatóját.
Következésképp a belépés a szeretet vibrációjába – amelyet olykor a
megértés vibrációjaként emlegetnek emberek – jelenlegi társadalmi
komplexumotokkal nem hatékony. Vagyis a szüret olyan lesz, hogy
sokan ismétlik meg a harmadik denzitású ciklust. Vándoraitok, tanítóitok és szakértőitek energiái jelenleg mind a szüret növelésére irányulnak. De még emellett is kevesen vannak a szüretelhetők.
13.24

Kérdező: Szeretnék elnézést kérni az olykor nem odaillő kérdésekért.

Néha nehéz pont a megfelelő kérdést feltenni. Nem szeretnék újra
olyasmin végigmenni, amit egyszer már átvettünk. Feltűnt, hogy ez a
szakasz valamivel rövidebb lett, mint az előző munkaidők voltak. Valami oka van ennek?
Ré: Ré vagyok. Az instrumentum életenergiája némiképp alacsony.
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13.25

Kérdező: Ebből azt feltételezem, hogy ma jobb volna nem tartani

még egy ülést. Így van?
Ré: Ré vagyok. Lehet ülést tartani később, amennyiben elfogadható
az, hogy folyamatosan szemmel tartjuk az instrumentumot és abbahagyjuk a használatát, amint kifogyni készül abból az anyagból, amit
elveszünk tőle. Nem szeretnénk kimeríteni ezt az instrumentumot.
13.26

Kérdező: Ez bármikor elfogadható, bármelyik ülés során. Feltenném

az utolsó kérdésemet. Tehetünk-e valamit, hogy az instrumentum
jobban érezze magát, vagy ami segítségére lehet ebben a kommunikációban?
Ré: Ré vagyok. Minden jó. Mindenki nagyon lelkiismeretes. Ugyanígy folytassátok. Még valami rövid kérdés?
13.27

Kérdező: Tom Flaherty itt lesz velünk ma este és segíteni fog az esti

ülésen. Rendben van?
Ré: Ré vagyok. Ez így van.
Ré vagyok. Az Egységes Végtelen Teremtő szeretetében és fényében
búcsúzom tőletek. Járjatok hát örvendezve az Egy Teremtő erejével és
békéjével. Adonai.
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1981. január 29.
14.0

Ré: Ré vagyok. Köszöntelek benneteket a Végtelen Teremtő szeretetében és fényében. Most kommunikálunk.

14.1

Kérdező: Miután átfutottam a ma reggeli munkát, gondoltam, nem

ártana megvilágítani egy-két homályos pontot. Azt mondtad, hogy a
második denzitás „a harmadik denzitás felé tör, amely az öntudatosság
denzitása. A törekvés a magasabb második denzitású formák révén
zajlik, akiket harmadik denzitású lények ruháznak fel.” Elmagyaráznád, mit értesz ez alatt?
Ré: Ré vagyok. Nagyon hasonlóan ahhoz, ahogy ti ünneplőbe öltöztök, úgy ruházza fel vagy öltözteti öntudatába némelyik második
denzitású lényt a ti harmadik denzitású lényetek. Ez gyakran azon a
kedvező lehetőségen keresztül történik, amit háziállatnak neveztek.
De számos egyéb köntösben is lejátszódhat. Ezekbe tartozik sok úgynevezett vallásos szertartás komplexum, melyek csoportformájukban
megszemélyesítenek és szeretetet küldenek különféle természeti, második denzitású lényeknek.
14.2

Kérdező: Amikor ez a Föld második denzitású volt, hogyan zajlott a

második denzitású lények ilyetén felruházása?
Ré: Az nem az imént említett fajta felruházás volt, hanem a szimpla
harmadik denzitású felruházás, amely a csavarvonalban haladó fény
felfeléhívás-torzulása denzitásról denzitásra. A folyamat tovább tart
ott, ahol nem történik felruházás inkarnált harmadik denzitásbéli
lények részéről.
14.3

Kérdező: Akkor milyen volt, hogy nézett ki a második denzitású

forma, amiből a harmadik denzitású földi ember lett? Hogy nézett ki
ő a második denzitásban?
Ré: Ré vagyok. A második és harmadik denzitású testformák sok
esetben ugyanolyanok lennének. A ti planetáris szférátok esetében a
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folyamatot félbeszakították azok, akik az általatok Marsnak nevezett
planetáris szféráról inkarnálódtak ide. Genetikai módosítással megváltoztatták őket, és ebből némi eltérés keletkezett, ami egy nagyon is
észrevehető változatosság volt, szemben a második denzitású kétlábú
formák harmadik denzitású szintre történő fokozatos felemelkedésével. Mindennek semmi köze a lélek úgynevezett helyfoglalásához.
Mindennek csak az abból a kultúrából érkezők beözönlésének körülményeihez van köze.
14.4

Kérdező: Korábbi anyagokból úgy értelmezem, hogy ez 75 ezer évvel

ezelőtt játszódott le. Ez volt tehát a harmadik denzitású evolúciós
folyamatunk kezdete. El tudnád mesélni a történelmét, csak a fejlődés
főbb pontjait érintve, annak, ami mondjuk ebben a 75 ezer évben
történt, minden pontot, ahol kapcsolat történt e fejlődés elősegítésére?
Ré: Ré vagyok. Az első próbálkozás népetek megsegítésére a 75 ezres
időpontban volt. Ezt a 75 ezer évetekkel ezelőtti kísérletet már leírtuk
korábban. A következő kísérlet körülbelül 58 ezer évetekkel ezelőtt
történt, és a ti mértéketekkel jó hosszú ideig eltartott, méghozzá a Mu
lakóival – ahogy nevezitek ezt az embercsoportot vagy tudat/test/lélek
társas komplexumot. Az erre rákövetkező próbálkozás sokára jött,
mégpedig 13 ezer évetekkel ezelőtt, amikor is egy bizonyos mennyiségű intelligens információ lett felajánlva az atlantisziaknak, mely
ugyanazzal a fajta gyógyítással és kristálymunkával volt kapcsolatos,
mint amiről már szóltunk korábban. A következő kísérlet 11 ezer
évetekkel ezelőtt történt. Ezek közelítések, mivelhogy nem teljesen
vagyunk képesek tér/idő kontinuum mérési rendszereteket feldolgozni. Ez volt az, amit Egyiptomnak hívtok és ez az, amiről már beszéltünk is. Ugyanazok a lények, akik velünk jöttek, visszatértek körülbelül 3500 évvel később, hogy még egyszer megkíséreljék segíteni a
dél-amerikai tudat/test/lélek társas komplexumot. Ám úgy esett, hogy
az úgynevezett városok piramisait nem megfelelőképpen használták
fel.
Ennélfogva ezt tovább nem erőltették. Történt egy földreszállás hozzávetőleg 3000 évetekkel ezelőtt szintén Dél-Amerikában, ahogy ne197
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vezitek. Volt pár kísérlet népetek megsegítésére 2300 évvel ezelőtt is
Egyiptom tájékán. A ciklus fennmaradó részében sosem hagytuk el a
ti ötödik dimenziótokat, és a szüret előkészítésén fáradoztunk ebben
az utolsó kis alciklusban.
14.5

Kérdező: A 11 ezer évvel ezelőtti egyiptomi látogatás az egyetlen

olyan volt, amelynek során ténylegesen a Földön jártatok?
Ré: Ré vagyok. Kérdésedet úgy értelmezem, hogy az ének irányába
torzul, és nem más-ének irányába. Mi, akikre a Ré vibrációs hang
komplexum illik, csak akkor jártunk közöttetek.
14.6

Kérdező: Úgy értettem ki egy korábbi ülés során, hogy azt mondtad,

a piramisok úgy épültek, hogy egy gyűrűt alkossanak a Föld körül.
Hány piramis épült?
Ré: Ré vagyok. Hat kiegyensúlyozó piramis és ötvenkét másik épült
további, tudat/test/lélek társas komplexumaitok közötti gyógyító és
beavatási munkára.
14.7

Kérdező: Mi az a kiegyensúlyozó piramis?
Ré: Ré vagyok. Képzeld el, ha jónak látod, a Föld sokféle erőmezejét
annak geometriailag precíz hálózatában. Energiák áramlanak a földi
síkokba – ahogy mondanátok ezeket –, mágnesesen meghatározott
pontokból. Növekvő gondolatforma torzulások következtében az Egység Törvénye felfogásában, a bolygó maga rendelkezni látszott az
egyensúlyvesztés lehetőségével. A kiegyensúlyozó gúla építményeket
kristályokkal töltöttük fel, melyek a Földet körülvevő és formáló
elektromágneses energia különböző geometriai középpontjaiba beáramló forrásaiból meghúzták a kellő egyensúlyt.

14.8

Kérdező: Hadd tegyek egy gyors összegzést, te majd megmondod, jól

gondolom-e. Mindezek a látogatások az utolsó 75 ezer évben azzal a
céllal zajlottak, hogy a földi embereknek egy felfogást adjanak át az
Egység Törvényéről és ezúton lehetővé tegyék számukra az előrehaladást a negyedik, ötödik, hatodik denzitásba. Ez egy szolgálat lett volna
a Föld számára. A piramisok szintén az Egység Törvénye sajátos át198
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adását szolgálták. A kiegyensúlyozó piramisok, őket nem igazán értem. Idáig jól mondtam?
Ré: Ré vagyok. Helyesen, a nyelv engedte pontosság korlátjaihoz mérten.
14.9

Kérdező: A kiegyensúlyozó piramis akadályozta meg a Föld pólusvál-

tását?
Ré: Ré vagyok. A kérdésed nem világos. Légy szíves, fogalmazz másként.
14.10

Kérdező: A kiegyensúlyozás az egyénre vonatkozik, akit beavatnak a

piramisban, vagy a Föld fizikai kiegyensúlyozására vonatkozik a tengelyénél az űrben?
Ré: Ré vagyok. A kiegyensúlyozó gúlastruktúrákat egyéni beavatásra
használhatták és használták. Emellett azonban e piramisoknak a
planetáris energiaháló kiegyensúlyozása is rendeltetése volt. A többi
piramis elhelyezése nem megfelelő Föld-gyógyításra, csak tudat/test/lélek komplexumok gyógyítására. Felfigyeltünk rá, hogy
denzitásotok eltorzult afelé, amit a harmadik denzitásról való torzulásunk/felfogásunk szerint korai öregedésnek hívnak. A harmadik
denzitású tudat/test/lélek komplexumok számára azzal próbáltunk
segíteni planetáris szférátokon, hogy egyazon inkarnációs mintában
több idő/tér kontinuumot adjunk meg számukra, ami által egy teljesebb lehetőség nyílhat az Egység Törvénye elsődleges torzulása Törvényeinek vagy Útjainak tanulás/tanítására, mely elsődleges torzulás a
Szeretet.
14.11

Kérdező: Szeretnék egy állítást tenni és majd megmondod, igazam

van-e. A kiegyensúlyozó piramisok értelmezésem szerint arra voltak
hivatottak, amit mi úgy mondanánk, hogy az itteniek élettartamának
megnövelése, hogy így nagyobb bölcsességre tehessenek szert az Egység Törvényéről, mialatt egy alkalommal fizikai testben tartózkodnak.
Ez így helyes?
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Ré: Ré vagyok. Ez így van. Habár az általunk nem a kiegyenlítő piramis vibrációs hang komplexummal nevén nevezett piramisok száma
sokkal több volt, és ezeket kizárólag a fenti célra, valamint gyógyítók
tanítás/tanulására használták fel, hogy e folyamatokat feltöltsék és
beindítsák.
14.12

Kérdező: George Van Tassel épített egy integratronnak nevezett

gépet a nyugati sivatagunkban. Ez a gépezet alkalmas lesz-e erre a
célra, hogy az élettartamot megnövelje?
Ré: Ré vagyok. A gép nincs befejezve, és nem lesz alkalmas a fent
említett célra.
14.13

Kérdező: Ki adott információkat George-nak, hogy hogyan építse

meg?
Ré: Ré vagyok. Két kontaktus volt, amelyek a „George” vibrációs
hang komplexumú entitásnak ezeket az információkat nyújtották. Az
egyik a Konföderáció részéről volt. A második az Orion csoport részéről. A Konföderáció a nem-kontaktus felé való torzulást volt kénytelen elszenvedni a George-nak nevezett vibrációs tudat komplexum
mintáinak megváltozása végett. Így tehát az Orion csoport kihasználta
ezt az instrumentumot, azonban az instrumentum, habár összezavarodott, egy szívében mások szolgálatára elkötelezett tudat/test/lélek
komplexum volt, így a – mondhatni – legrosszabb, ami történhetett, e
forrás hiteltelenítése/lejáratása volt.
14.14

Kérdező: Származna most előnye a bolygó népének abból, ha befe-

jeznék ezt a gépet?
Ré: Ré vagyok. A szüret most van. E ponton nincs értelme erőfeszítéseket tenni eme torzulások mentén a hosszú élettartam irányába, annál inkább az önvaló keresése felé irányuló torzulások bátorítására,
mivelhogy ez a szív, mely világosan az ibolyaszín energiamezőben
lakozik, lesz meghatározója minden egyes tudat/test/lélek komplexum
szüretének.
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14.15

Kérdező: Visszatérve a 75 ezer éves periódushoz, ennek kezdete után

25 ezer évvel volt egy szüret, ami mától visszaszámítva 50 ezer év.
Meg tudnád mondani, hányan kerültek begyűjtésre akkor?
Ré: Ré vagyok. A szüret zérus volt.
14.16

Kérdező: Nem volt szüret? És 25 ezer éve? Akkor már volt?
Ré: Ré vagyok. A szüret a második ciklus – ahogy az időt/teret méritek – kései részében kezdődött, melynek során egyes egyének ráleltek
az intelligens végtelenre nyíló kapura. Az akkori szüret – noha extrém
csekély mértékű – azon entitásoké volt, akik szélsőséges torzulást mutattak a főciklust megismételni kénytelen entitások iránt. Ezen entitások ennélfogva a harmadik denzitásban maradtak, jóllehet intelligens
végtelen használata révén bármely pillanatban/jelen-nexusban megtehették volna, hogy elhagyják a denzitást.

14.17

Kérdező: Ezek szerint a 25 ezer évvel ezelőtti szüretben azok az enti-

tások, akiket a negyedik denzitásba lehetett volna begyűjteni, úgy
döntöttek, hogy itt maradnak a planetáris népesség szolgálatában. Jól
mondom?
Ré: Ré vagyok. Pontosan. Következésképpen senki nem került begyűjtésre, ám voltak begyűjtésre alkalmas entitások, akik megválaszthatták belépési módjukat a negyedik dimenzióba.
14.18

Kérdező:
Kérdező: Akkor a legutóbbi 2300 évben azon igyekeztetek, hogy a

teljes 75 ezer éves ciklus végére akkora nagy szüretet hozzatok létre,
amekkorát csak lehetséges. Meg tudnátok fogalmazni az Egység Törvényére tekintettel, hogy miért teszitek ezt?
Ré: Ré vagyok. A Rének nevezett társas memória komplexum nevében szólok. Azért jöttünk el közétek, hogy segítsünk. A szolgálatra
való törekvéseinket kiforgatták. Ezek után a vágyunk, amennyire lehetséges, megszüntetni az átadott ismereteinket és útmutatásainkat
félremagyarázók által okozott torzulásokat. A szolgálatok – mint amiket a Konföderáció ajánl – általános oka az Egység Törvénye azon
elsődleges torzulása, ami a segítségnyújtás. A teremtés Egységes Lénye
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hasonlatos egy testhez, amennyiben elfogadjátok ezt a harmadik
denzitású analógiát. Ne vennénk tudomást egy sajgó lábról? Egy felhorzsolt bőrről? Egy üszkösödő vágásról? Hát nem. Nem hagyjuk
figyelmen kívül a hívást. Mi, az együttérzés entitásai, szolgálatunkként
a fájdalom gyógyítását választjuk, melyet analóg módon a fizikai test
komplexum/torzulás fájdalmainak nevezünk.
14.19

Kérdező: Ré milyen denzitásszinten áll?
Ré: Ré vagyok. A hatodik denzitásban vagyok, erős vággyal a hetedik
denzitás felé. A mi számunkra a szüretig már csak körülbelül 2,5 millió évetek van hátra, és mi kész kívánunk lenni erre, amikor az tér/idő
kontinuumunkba elérkezik.

14.20

Kérdező: És ti az általatok nyújtható szolgálatok révén készítitek elő

magatokat erre a szüretre, így van?
Ré: Ez így van. Az Egység Törvényét kínáljuk, a paradoxonok megoldását, a szeretet/fény és fény/szeretet kiegyensúlyozását.
14.21

Kérdező: Mennyi idő egy ilyen ciklus nálatok?
Ré: Ré vagyok. Egy ciklusunk 75 milliót eredményez a ti éveitekkel.

14.22

Kérdező: 75 millió év?
Ré: Így van.

14.23

Kérdező: Az Egység Törvényét átadó szolgálatotok során más bolygó-

val is foglalkoztok jelenleg, vagy csak a Földdel?
Ré: Ré vagyok. Csak ezzel a planetáris szférával foglalkozunk jelenleg.
14.24

Kérdező: Azt állítottad, hogy 352 ezer földi entitás hív téged. Ez azt

jelenti, hogy ennyien értik meg és fogadják el az Egység Törvényét?
Ré: Ré vagyok. Nem tudjuk mondatod pontosságát megbecsülni,
mivel a hívók nem minden esetben képesek a hívásukra kapott választ
megérteni. Ezen felül, akik korábban nem hívtak, nagy megdöbbenésükre a megkésett hívással csaknem egyidőben fedezik fel a hívásra
való válaszokat. A hívásban nincs idő/tér. Ennélfogva nem becsülhet202
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jük meg a tudat/test/lélek komplexumokat, akik – tér/idő
kontinuum/torzulásotokban – hallanak és megértenek.
14.25

Kérdező: Normál körülmények között hogyan látod el a szolgálatodat

az Egység Törvénye átadásában? Ezt tetted az elmúlt 2300 évben?
Miként nyújtottad ezt általában a földi embereknek?
Ré: Ré vagyok. Médiumokat használtunk, mint amilyen ez is, de a
legtöbb esetben a médiumok álmok és látomások által érzik inspirálva
magukat, anélkül, hogy személyiségünknek vagy létezésünknek tudatában lennének. Ez a csoport kimondottan gyakorolta, hogy felismerje az efféle kontaktust. Ez teszi alkalmassá a csoportot, hogy tudatában legyen a fókuszált vagy vibrációs információforrásnak.
14.26

Kérdező: Amikor kapcsolatba lépsz az entitásokkal az álmaikon ke-

resztül vagy másként, akkor ezeknek az egyéneknek – gondolom –
előtte az Egység Törvénye felé kell érdeklődést mutatniuk. Így van?
Ré: Ré vagyok. Ez így van. Például Egyiptom nemzet entitásai egy
többistenhit állapotában voltak – ahogy nevezitek a Teremtő különböző részeinek elválasztott imádása felé vett torzulást. Eggyel képesek
voltunk kapcsolatot teremteni, akinek orientációja az Egység felé irányult.
14.27

Kérdező: Feltételezem, hogy amint a ciklus véget ér és kényelmetlen-

ségek történnek, lesz néhány entitás, akik kutatni kezdik vagy akiket
keresésre katalizálnak a traumák, és üzeneteidet hallani fogják telepatikusan vagy írott formában, mint amilyen ez a könyv. Jól gondolom?
Ré: Ré vagyok. Jól gondolod, leszámítva annak megértését, hogy a
kényelmetlenségek már megkezdődtek.
14.28

Kérdező: Meg tudnád mondani, ki volt felelős az Oahspe című

könyv közvetítésében?
Ré: Ré vagyok. Ezt a Konföderáció társas memória komplexum státusz részéről közvetítette valaki, akinek ötlete – miként azt a Tanácshoz benyújtotta – az volt, hogy ciklusotok úgynevezett vallásainak
vagy vallásos torzulásainak ismert fizikai történelméből használjon fel
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részeket az Egység Törvénye nézőpontjainak vagy primér torzulásainak leplezésére és részleges leleplezésére. A benne elrejtett információk
a fény és szeretet mélyebb megértéséhez kötődnek, valamint a végtelen intelligencia kísérleteihez, hogy a számos hírnök személyében szférátok entitásait tanítsa/tanulja.
14.29

Kérdező: Átadott a Konföderáció még más könyveket is, amelyeket

megnevezhetsz és elérhetők e célból?
Ré: Ré vagyok. Nem oszthatjuk meg ezt az információt, mert ez eltorzítaná megkülönböztető-képességi mintáidat a jövődben. Adott
kötetről kérdezhetsz.
14.30

Kérdező: Ki közvetítette az Urantia könyvet?
Ré: Ré vagyok. Ezt egy sor test nélküli entitás adta át saját Földi síkjaitokról, az úgynevezett belső létsíkokról. Az anyag nem ment át a Tanácson.

14.31

Kérdező: Ki beszélt Edgar Cayce-en keresztül?
Ré: Ré vagyok. Senki nem beszélt Edgar Cayce-en keresztül.

14.32

Kérdező: Honnan származnak az információk, amelyeket Edgar

Cayce közvetített?
Ré: Ré vagyok. Korábban elmagyaráztuk, hogy az intelligens végtelen
intelligens energiaként özönlik be a nyolcadik denzitásból vagy az
oktávból. Az Edgarnak nevezett vibrációs hang komplexum felhasználta ezt a folyosót a jelen megtekintésére, mely nem az általatok tapasztalt kontinuum, hanem a planetáris szféra egyik lehetséges társas
memória komplexuma. A népetek által használatos kifejezés erre az
„Akasha-krónika”, vagy a „Feljegyzések tárháza”. Ez az utolsó kérdés,
amit most feltehetsz.
14.33

Kérdező: Tehetünk-e valamit az instrumentum kényelméért, vagy

ami segítségére válna a közvetítésben?
Ré: Ré vagyok. Újra csak az igazodás jelentőségét emelnénk ki. Az
instrumentum helyzete 0,2°-kal eltér a nyugvóhely irányától, ami a
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helyes irány. Ezt be lehet „szemelni”, hogy úgy mondjuk, és emlékeztetni az instrumentumot. Lelkiismeretesek vagytok. Van rövid kérdés,
amit az ülés lezárása előtt megválaszolhatunk?
14.34

Kérdező: Elárulnád, hogy tűrhetően végezzük-e a feladatunkat?
Ré: Ré vagyok. A Törvény Egy. Nem léteznek hibák.
Ré vagyok. Az Egységes Végtelen Teremtő szeretetében és fényében
távozom az instrumentumból. Járjátok hát utatok örömmel az Egy
Teremtő erejében és békéjében. Adonai.
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1981. január 30.
15.0

Ré: Ré vagyok. Üdvözöllek benneteket a Végtelen Teremtő szeretetében és fényében. Most kommunikálok.

15.1

Kérdező: Szeretnék elnézést kérni minden korábbi és elkövetkező

ostoba kérdésért. Ezek annak következményei, hogy a megfelelő kiindulást keresem az Egység Törvénye vizsgálatához.
Az instrumentum használatáról szeretnék kérdezni, hogy ez az időtől
függ-e, hogy mennyi ideig használjuk az instrumentumot, vagy pedig
az instrumentum által kimondott szavak számának illetve az információ mennyiségének a függvénye? Más szóval, hogy siessek-e a kérdések
feltevésével, vagy nyugodtan gondolkodhatom rajtuk?
Ré: Ré vagyok. Két részlet kínálkozik kérdésedre. Az instrumentum
felhasználásával eltöltött időnk hosszára nézve először is az instrumentum életenergiából való készlete az irányadó, melyet a test, a tudat és a
lélek torzulások termelnek az illető komplexumokban. Mikor kapcsolatba léptünk veletek, átvizsgáltuk a csoportotokat, mivel a csoportban mindenki jelentős többletű vitális energiával rendelkezik a test
komplexumban. Mindazonáltal ez az instrumentum volt a legpontosabban behangolt eme illúzióbani lénye tudat/test/lélek komplexum
torzulásait illetően. Így hát ennél az instrumentumnál maradtunk.
Másodszor, mi egy meghatározott tempóban kommunikálunk, mely
tempó az instrumentummal való gondos manipulációnk függvénye.
Nem lehetünk – ahogy mondanátok – gyorsabbak. Következésképp
kérdéseidet felteheted sietősen, ámde a nyújtandó válaszadásunk egy
meghatározott iramban zajlik.
15.2

Kérdező: Nem egészen erre gondoltam. Hogyha nekem mondjuk 45

percig tart feltenni a kérdéseket, akkor az instrumentumnak csak 15
perce marad válaszolni, vagy a válaszokkal együtt az ülés így akár túllépheti az egy órát?
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Ré: Ré vagyok. A kontaktushoz szükséges energia egy időfüggvény
szerint lép be az instrumentumba. Ennélfogva az idő a meghatározó,
ha kérdésedet jól értettük.
15.3

Kérdező: Akkor gyorsan kell feltennem a kérdéseket, hogy ne rabol-

jam velük az időt. Így van vagy sem?
Ré: Ré vagyok. Tégy úgy, ahogy alkalmasnak ítéled. Mindazonáltal
ha javasolnunk szabad, a kívánt válaszok eléréséhez ajánlatos lehet
némi mennyiséget rájuk fordítanod abból, amit időnek tapasztaltok.
Mert bár lehet, hogy veszítesz a válaszidőből, de közben a pontos válasszal időt nyersz. A múltban sok helyütt tisztázásra volt szükség elsietve megfogalmazott kérdéseknél.
15.4

Kérdező: Köszönjük. Az első kérdés: Miért történik gyors öregedés

ezen a bolygón?
Ré: Ré vagyok. A gyors öregedés ezen a harmadik denzitású bolygón a
bolygó energiamezejének éteri részében található fogadó hálózat
komplexum egy folyamatos egyensúlytalansága miatt történik. Népetek gondolatforma torzulásai az energiafolyamoknak a bolygó mágneses atmoszférájába – amennyiben így neveznétek az energiamintáknak
ezt a hálózatát – egy olyan belépését eredményezték, hogy a megfelelő
áramlatok nem telítődnek fel rendesen e létezési oktáv – mondjuk úgy
– kozmikus szintjéről érkező kiegyensúlyozott vibrációs
fény/szeretettel.
15.5

Kérdező: Helyes-e a feltételezésem, hogy e bolygó szolgálatára való

törekvéseid közül egyik az volt, hogy segíts a népességnek egy teljesebb módon megérteni és gyakorolni az Egység Törvényét, hogy így
ezt a gyors iramú öregedést egy normális öregedésre lehessen átváltoztatni?
Ré: Ré vagyok. A feltételezésed igen nagy mértékig helytálló.
15.6

Kérdező: Akkor igencsak üdvös lenne a bolygó lakói számára az

Egység Törvényének gyakorlása, hogy a szolgálat útjait elsajátítsák.
Helyesen mondom?
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Ré: Ré vagyok. Igazad van. Ha megfigyeled azokat, akik egy életen át
tartó tapasztalási torzuláskomplexumukban közel a kezdettől egy effajta tapasztalásra irányulnak, akkor egy viszonylag fiatalos – ahogy
mondanátok: külsőt figyelhetsz meg.
15.7

Kérdező: Mi a legnagyobb szolgálat, amit az ember ezen a bolygón

egyénileg megtehet?
Ré: Ré vagyok. Csak egyfajta szolgálat van. A Törvény Egy. Az én
felajánlása a Teremtőnek: ez a legnagyobb szolgálat, az egység, a mindenek forrása. Az Egységes Teremtőt kereső entitás végtelenül intelligens. Ebből a keresésből, ebből a felajánlásból a lehetőségek sokszorosa fejlődhet ki a tudat/test/lélek komplexumok torzulásai szerint, tekintettel illúziótok különböző komplexumai energiacentrumának
változatos illúziós aspektusaira.
Vagyis egyesek gyógyítók lesznek, mások dolgozók, megint mások
tanítók, és így tovább.
15.8

Kérdező:
Kérdező : Ha egy egyén tökéletesen kiegyensúlyozott volt az Egység

Törvényére nézve ezen a bolygón, őrá érvényes lesz a gyors öregedési
folyamat?
Ré: Ré vagyok. Egy tökéletesen kiegyensúlyozott entitás inkább kifáradna, mintsem hogy látható módon megöregedne. A leckéket megtanulván az entitás eltávozna. Jóllehet ez így festene – ilyesfajta öregedést népetek nem tapasztal. A megértés sokára jön, a test komplexum
előbb elbomlik.
15.9

Kérdező: Mondanál még valamit a „kiegyensúlyozó” szóról, amilyen

értelemben mi itt most használjuk?
Ré: Ré vagyok. Képzeld el, ha tetszik, az Egységes Végtelent. Üres a
képed. Ekképp kezdődik a folyamat. A Szeretet megteremti a fényt,
szeretet/fénnyé válik, beáramlik a planetáris szférába az elektromágneses ponthálózatnak vagy belépési nexusoknak megfelelően. Ezek az
áramok azután rendelkezésére állnak az egyénnek, aki – ugyanúgy,
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mint a bolygó – elektromágneses energiamezőknek egy hálója, belépési pontokkal vagy nexusokkal.
Egy kiegyensúlyozott egyénben minden energiacentrum kiegyensúlyozott és ragyogóan és teljességében működik. Planetáris szférátok
blokádjai némi torzulást okoznak az intelligens energiában. A tudat/test/lélek komplexum torlaszai tovább torzítják és egyensúlyvesztését okozzák ennek az energiának. Energia csak egy van. Ezt fel lehet
fogni szeretet/fénynek, fény/szeretetnek vagy intelligens energiának.
15.10

Kérdező: Helyesen feltételezem, hogy a tudat/test/lélek komplexum

blokádjainak egyike lehet a – mondjuk úgy – ego, és ez kiegyensúlyozható egy érdemlegesség/érdemtelenség egyensúllyal? Így van?
Ré: Ré vagyok. Ez nem így van.
15.11

Kérdező: Elárulnád, hogyan egyensúlyozható ki az ego?
Ré: Ré vagyok. Nem dolgozhatunk ezzel a fogalommal, mivel a felhasználása téves és nem vezethet megértéshez.

15.12

Kérdező: Hogyan egyensúlyozhatja ki magát az egyén? Mi az első

lépés?
Ré: Ré vagyok. Csak egy lépés van, mégpedig a tudat/test/lélek
komplexumot felépítő energiaközpontok megértése. E megértés röviden a következőképpen foglalható össze. Az első kiegyensúlyozandó a
Malkuth vagy Föld vibrációs energia komplexum, amelyet vörös színű
komplexumnak neveznek. Ennek az energiának a megértése és elfogadása alapvető. A következő energia komplexum, ami eltorlaszolva
lehet, az érzelmi vagy személyes komplexum, amely narancsszínű
komplexumként is ismert. Ez a blokád gyakran személyes hóbortok
formájában mutatkozik meg az öntudatos felfogásra vagy az én elfogadására nézve.
A harmadik torlasz legszorosabban arra emlékeztet, amit ti egónak
neveztetek. Ez a citromsárga színű vagy Solar Plexus központ. E központ blokádjai gyakran a hatalmi manipulációk felé torzulásokban, és
az illető tudat/test/lélek komplexumhoz közeliekkel, és a vele kapcso209
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latban állókkal történő egyéb társasági viselkedésekben nyilvánulnak
meg. Akinek ezen első három energiaközpontjában vagy nexusában
elzáródás van, annak folyamatos nehézsége lesz abbéli képességében,
hogy keresését az Egység Törvényében előbbre vigye.
A szív, vagy a zöld színű központ az a centrum, amely a harmadik
denzitású lények ugródeszkáját jelentheti – ha mondhatjuk így – az
intelligens végtelen felé. Az elzáródások ezen a területen nehézségként
jelentkeznek annak kifejezésében, amit univerzális szeretetnek vagy
együttérzésnek mondhatsz.
A kék színű energiaáramlási központ az a központ, amelyből – most
először – kifelé is és befelé is lép áramlás. Az e területen elzáródottaknak nehézségük adódhat saját entitásuk tudat/lélek komplexumának
felfogásában, és további nehézségük az én ilyenféle megértésének gyakorlásában. Az e területen eltorlaszoltaknak gondjuk lehet abban is,
hogy kommunikációt fogadjanak más tudat/test/lélek komplexumoktól.
A következő központ a toboz vagy indigókék színű. Az e központban
elzáródottak csökkenést tapasztalhatnak az intelligens energia beáramlásában olyan megnyilvánulások révén, amelyek méltatlanságnak látszanak. Ez az, amiről te beszéltél. Mint láthatod, ez számos torzulás
közül csak egy, az energia-beáramlás számos pontja okán a tudat/test/lélek komplexumba. Az indigókék sugár kiegyensúlyozás
eléggé központi a lélek komplexum körül forgó munkára nézve,
melynek ott van még a beáramlása a harmadikból a negyedik
denzitásba való átmenetre vagy átalakulásra, és mely egyben az az
energiacentrum, amelyik a szeretet/fény legkevésbé torzult kiáradásait
fogadja be az intelligens energiából, sőt amelyik még az intelligens
végtelenhez vezető kapu kulcsának potenciáljával is rendelkezik.
A fennmaradó energia-beáramlási központ egyszerűen a totális kifejeződése az entitás vibrációs komplexumainak, úgymint a tudatnak, a
testnek és a léleknek. Ez olyan, amilyen, a „kiegyensúlyozott” vagy
„kiegyensúlyozatlan” jelzőknek nincs értelmük ezen az energiaszinten,
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mivel ez saját egyensúlyából ad ki, és ahhoz is fogad be. Bármilyen
legyen is a torzulás, ezt nem lehet olyanképp manipulálni, mint a
többit, és itt ennélfogva nincs is különösebb jelentősége az entitás
kiegyensúlyozottságát nézni.
15.13

Kérdező: Korábban már nyújtottál nekünk tájékoztatást arról, hogy

mit tehetünk a kiegyensúlyozás tekintetében. Van-e még publikálható
információd, amit sajátos gyakorlatok vagy módszerek mivoltában
átadnál nekünk?
Ré: Ré vagyok. A nyilvánosságra hozható gyakorlatok összefüggésbe
állítása a már leadott anyaggal jó kiindulás. Saját maga felvilágosítását
fontos ráhagyni az adott keresőre, hogy ezzel az entitás tanító/tanuló
és tanuló/tanító is legyen egyben, semmint hogy valamely más hírnök
próbálná nyelvvel tanítani őt/tanulni tőle. Ez nem lenne egyensúlyban
a harmadik denzitásotokkal. Mi tanulunk tőletek. Tanítunk nektek.
Vagyis tanítunk/tanulunk. Ha csak tanítanánk titeket, az egyensúlytalanságot okozna a szabad akarat torzulásának irányában. Vannak még
megengedett információs elemek. Ezekig azonban még nem jutottál el
kérdéseid vonalában, és a mi hit/érzés komplexumunk szerint ezt az
anyagot a kérdezőnek kell formálnia oly módon, hogy tudat/test/lélek
komplexumaitoknak belépője legyen hozzá, következésképp olyan
sorrendben válaszoljuk meg kérdéseidet, miképp azok felötlenek elme
komplexumodban.
15.14

Kérdező: Tegnap úgy fogalmaztál, hogy „A szüret most van. E pon-

ton nincs értelme erőfeszítéseket tenni eme torzulások mentén a hoszszú élettartam irányába, annál inkább az önvaló keresése felé irányuló
torzulások bátorítására, mivelhogy ez a szív, mely világosan az ibolyaszín energiamezőben lakozik, lesz meghatározója minden egyes tudat/test/lélek komplexum szüretének”. Elmondanád nekünk, mi a
legjobb mód az önvaló szívét keresni?
Ré: Ré vagyok. Ezt a választ már számos megfogalmazásban megadtuk. Most is csak azt mondhatjuk, hogy a megértésetekre szolgáló
anyag az én: a tudat/test/lélek komplexum. Kaptatok információkat a
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gyógyításra vonatkozóan, miként e torzulást nevezitek. Ezeket az értesüléseket lehet egy tágasabb kontextusban szemlélni, az én megértésének útjaiként. Az én szívéhez vezető út a megértés, a gyakorlás, az
elfogadás, és az én egyesítése az énnel, más-énekkel, majd végül a Teremtővel. Énetek legparányibb részében is az Egy lakozik az Ő legteljesebb erejében. Következésképpen csak ezekre az imádságos vagy
elmélkedési irányvonalakra tudunk bátorítani – folyton hangsúlyozva, hogy a kontempláció a meditáció előfeltétele – mint különböző
felfogások szubjektív/objektív felhasználásának vagy kombinálásának
módszereire a keresési folyamat előmozdítására. Az elemzési folyamat
ilyetén megfordításának módszere nélkül az ember nem integrálhatná
egységbe az efféle keresés során nyert számosfajta megértést.
15.15

Kérdező: Nem szeretném kétszer ugyanazt a kérdést feltenni, de

vannak területek, amelyeket olyan fontosnak érzek, hogy talán nagyobb megértéshez juthatunk, ha többször, más-más szavakkal születik rájuk válasz. Megköszönöm türelmedet. Tegnap azt is mondtad,
hogy amikor nem volt szüret a legutóbbi 25 ezer éves időszak végén,
„voltak begyűjtésre alkalmas entitások, akik megválaszthatták belépési
módjukat a negyedik dimenzióba”. Elárulnád, mit értesz azon, hogy
„megválaszthatták belépési módjukat a negyedik dimenzióba”?
Ré: Ré vagyok. Ezek a pásztorok, vagy ahogy egyesek hívták őket, a
„Régi Faj”, megválaszthatják távozásuk terét/idejét. Távozásuk valószínűtlen, ameddig más-énjeik szintén szüretelhetők nem lesznek.
15.16

Kérdező: Mit értesz azon, hogy „más-énjeik” szüretelhetők?
Ré: Ré vagyok. A többi én, akiket ezek a lények féltenek, azok, akik a
második főciklus során nem jutottak el a szüretelhetőségig.

15.17

Kérdező: Elmesélnéd egy aprócska történelmét annak, amelyet a Régi

Fajnak nevezel?
Ré: Ré vagyok. A kérdés nem világos. Megkérlek, fogalmazd át.
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15.18

Kérdező: Azért kérdezem ezt, mert korábban már hallottam a Régi

Fajról egy könyvben, Út az égen, George Hunt Williamsontól, és
azon tűnődtem, hogy ez a Régi Faj egyezik-e azzal, amiről ő beszélt.
Ré: Ré vagyok. A kérdés most már feloldja önmaga talányát, mivel
korábban már szóltunk a döntéshozatal mikéntjéről, mely a jelenlegi
mesterciklusotok második főciklusának zártakor ezen entitások itt
maradását okozta. A Michelként ismert leírásaiban van néhány torzulás, noha eme torzulások elsődlegesen abból fakadnak, hogy ezek az
entitások nem társas memória komplexumok, hanem inkább szolgálatra elkötelezett tudat/test/lélek komplexumoknak egy csoportja.
Ezek az entitások együtt dolgoznak, ám nem egyesültek teljesen, s így
nem látják egészében egymás gondolatát, érzéseit és mozgatóit. Mindamellett szolgálati vágyuk a negyedik dimenziós típusú vágy, és ez
egyesíti bele őket a – nevezhetjük úgy – testvériségbe.
15.19

Kérdező:
Kérdez ő: Miért nevezed őket Régi Fajnak?
Ré: Ré vagyok. Azért neveztük ekként őket, hogy informáljunk téged,
a kérdezőt, identitásukról, ahogyan ezt tudat komplexum torzulásod
értelmezi.

15.20

Kérdező: Vannak Vándorok e Régi Fajban?
Ré: Ré vagyok. E leszüreteltek planetáris entitások, így csak olyan
értelemben Vándorok, hogy ők – negyedik denzitású szeretettel – az
azonnali leszületést választották a harmadik denzitásba, semmint hogy
előrelépjenek a negyedik denzitás irányába. Ez egyfajta Vándorrá teszi
őket – olyan Vándorrá, aki sosem hagyta el a földi síkot, méghozzá
szabad akaratából, nem pedig a vibrációs szintjéből kifolyólag.

15.21

Kérdező: A tegnapi anyagban azt említetted, hogy az első torzulás a

szabad akarat torzulása. Létezik valamilyen sorozat, az Egység Törvényének első, második és harmadik torzulása?
Ré: Ré vagyok. Csak egy nagyon rövid ideig. E pont után a torzulások sokaságai egyenrangúak. Az első torzulás, a szabad akarat, gyújtópontot talál. Ez a második torzulás, amelyet Logoszként ismertek, a
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Teremtő Vezérelv vagy Szeretet. Ez az intelligens energia így megteremt egy Fényként ismert torzulást. E három torzulásból származik
sok, sok torzulási hierarchia, melynek mindnek megvannak a saját,
szintetizálásra váró paradoxonjai, és egyik sem kiemelkedőbb a másiknál.
15.22

Kérdező: Azt is elmondtad, hogy az Egység Törvényét kínáltad, ami a

szeretet/fény fény/szeretettel való kiegyensúlyozása. Van különbség a
szeretet/fény és a fény/szeretet között?
Ré: Ré vagyok. Ez lesz az utolsó kérdés ebben az időben/térben.
Ugyanaz a különbség a szeretet/fény és a fény/szeretet között, mint
ami a tanítás/tanulás és a tanulás/tanítás között. A szeretet/fény a működtető, az erő, az energiaadó. A fény/szeretet a manifesztáció, ami
akkor jön létre, mikor a fény el van látva a szeretet kézjegyével.
15.23

Kérdező: Tehetünk valamit az instrumentum kényelméért? Tartha-

tunk két ülést ma?
Ré: Ré vagyok. Az instrumentum egy bizonyos mennyiségű manipulációt igényel fizikai vagy test komplexumán az elmerevedés folytán.
Túl ezen, minden rendjén van, az energiák kiegyensúlyozottak. Egy
csekély torzulás mutatkozik az instrumentum mentális energiájában
az aggodalom folytán egy szerettéért, ahogy mondjátok. Ez csak enyhén apasztja az instrumentum vitális energiáit. Ha megkapja a manipulációt, az instrumentum rendben lesz egy másik munkára.
15.24

Kérdező: A manipuláción azt érted, hogy menjen ki sétálni, vagy

hogy dörzsöljük meg a hátát?
Ré: Ré vagyok. Az utóbbira gondoltunk. Hozzá kell tegyük a megértést, hogy e manipulációt egy az entitással harmóniában lévő személy
végezze. Van még rövid kérdés, mielőtt elhagyjuk ezt az instrumentumot?
15.25

Kérdező: Lehetséges-e, hogy miután mi Vándorok vagyunk, valamit

elárulj nekünk arról, hogy melyik volt az utolsó denzitásunk, hogy
melyik denzitásból jöttünk?
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Ré: Egyenként átvizsgáltunk mindenkit, és elfogadhatónak találjuk
ezen információ megosztását. Az itt működésben álló Vándorok két
denzitásból valók, egyik az ötödik, vagyis a fény, másik a szeretet/fény
avagy az egység denzitása. Az identitás felfedését, hogy ki melyik
denzitásból érkezett, egy betolakodásnak észleljük mindegyikőtök
szabad akaratába. Ennek okán egyszerűen csak kimondjuk a két
denzitást, mely mindkettő harmonikusan irányul az együtt dolgozásra.
Ré vagyok. Távozom tőletek a Végtelen Teremtő szeretetében és fényében. Járjatok hát az Egy Végtelen Teremtő erejében és békéjében
örvendezve. Adonai.
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1981. január 31.
16.0

Ré: Ré vagyok. Köszöntelek titeket a Végtelen Teremtő szeretetében
és fényében. Most kommunikálunk.

16.1

Kérdező: Szeretném megkérdezni, hogy tekintettel az Egység Törvé-

nyének szabad akarat torzulására, az Őrzők hogyan tarthatják karanténban a Földet? Ez a karantén belül esik a szabad akaraton?
Ré: Ré vagyok. Az Őrzők a harmadik denzitású tudat/test/lélek
komplexumok szabad akaratát őrzik ezen a planetáris szférán. A karantén aktiválását szükségessé tévő történések ellenkeztek a tudat/test/lélek komplexumok szabad akaratával.
16.2

Kérdező: Lehet, hogy tévedek, de úgy tűnik, hogy a, mondjuk, Orion

csoportnak szintén a szabad akarata lenne, hogy ellenkezzen velünk.
Hogyan tart ez egyensúlyt az imént átadott információddal?
Ré: Ré vagyok. Az egyensúly dimenziótól dimenzióig értendő. Az
úgynevezett keresztesek beavatkozási kísérletei csak az ő felfogásuk
dimenziójának keretei között elfogadhatók. Azonban a dimenzió –
melyet a harmadiknak hívtok – tudat/test/lélek komplexumai egy
külön szabadakarati dimenziót képeznek, amely mondjuk úgy, nem
képes teljesen felismerni a manipulációra irányuló torzulásokat. Ennek értelmében a dimenziós különbözőségek kiegyensúlyozására felállított karantén egy egyensúlyteremtő szituáció, amelyben az Orion
csoport szabad akaratát nem megállítják, hanem megkérdőjelezik.
Mindeközben a harmadik denzitású csoportot nem gátolják a szabad
akaratában.
16.3

Kérdező: Lehetséges, hogy ezeknek az előforduló „ablakoknak”,

amelyek lehetővé teszik, hogy az Orion csoport olykor-olykor keresztüljöhessen
rajtuk,
valami
közük
volna
ehhez
a
szabadakarat-kiegyensúlyozáshoz?
Ré: Ré vagyok. Ez így van.
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16.4

Kérdező: Ez hogyan működik, el tudnád mondani?
Ré: Ré vagyok. A legközelebbi párhuzam egy véletlenszám-generátor
lenne bizonyos korlátokkal.

16.5

Kérdező: Mi az eredete ennek a véletlenszám-generátornak? Az Őr-

zők hozzák létre, hogy kiegyensúlyozzák az őrzésüket? Vagy az Őrzőkön kívüli eredetű?
Ré: Ré vagyok. Minden eredet egy. Jóllehet értjük a kérdésedet. Az
ablak jelenség egy az Őrzőktől (különböző) más-én jelenség. Tér/időn
túli dimenziókból működtetik, amit nevezhetünk az intelligens energia területének. Hasonlóan a ciklusotokhoz, az efféle kiegyensúlyozás,
az ilyen ritmusok olyanok, mint az óraütés. Ebből adódik, hogy véletlenszerűnek tűnik. De nem véletlenszerű abban a dimenzióban, amelyik előállítja ezt az egyensúlyt. Ezért mondtuk, hogy a párhuzam
bizonyos korlátokkal érvényes.
16.6

Kérdező:
Kérdez ő: Akkor ez az ablak-kiegyensúlyozás meggátolja az Őrzőket

abban, hogy pozitív polarizációjukat lecsökkentve teljesen megszűntessék az orioni kontaktust a védőburok révén. Igaz?
Ré: Ré vagyok. Ez részben igaz. Gyakorlatilag a kiegyensúlyozás egy
egyenlő mennyiségű pozitív és negatív befolyást enged meg, mely
egyensúlyt a társas komplexum tudat/test/lélek torzulásai állítják fel.
Így a ti adott planetáris szférátok esetében kevesebb – ahogy mondanád – negatív információ vagy ösztönzés szükséges, mint amennyi
pozitív, a társas komplexum torzulásotok meglehetős negatív irányultsága miatt.
16.7

Kérdező: Ily módon az össz-szabadakaratot egyensúlyozzák ki, hogy

az egyénnek egyenlő esélye legyen mások szolgálata és önmaga szolgálata között választani. Jól mondom?
Ré: Ré vagyok. Igen.
16.8

Kérdező: Ez egy alapvető felismerés a Szabad Akarat Törvényén, úgy

hiszem. Köszönjük.
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Egy kisebb jelentőségű kérdés, de hogy ezen alapelvre egy példát
mondjunk, a Konföderáció földreszállása esetén ugye isteneknek tekintenénk őket, megsértvén a Szabad Akarat Törvényét és megnyirbálva így az ő mindenkit szolgáló polarizációjukat. Feltételezem,
ugyanez történne, ha az Orion csoport szállna le. Hogyan érintené az
ő polarizációjukat az önmaguk szolgálatában, ha leszállhatnának és
istenként lennének elismerve?
Ré: Ré vagyok. Az Orion csoport tömeges földreszállása esetében a
polarizáció hatása erősen az önös szolgálat megnövekedése, ami tökéletesen ellentétes az általad említett eséllyel.
16.9

Kérdező: Ha az Orion csoport leszállhatna, megnövelné ez az ő pola-

rizációját? Amit akarok ezzel kérdezni, hogy jobb-e nekik a háttérből
tevékenykedve próbálni, mondjuk azt, újoncokat toborozni a bolygónkról, melynek során az itteni bolygónkról származó személy szigorúan a saját szabad akarata szerint hoz döntéseket, vagy ugyanilyen
hatékony lehet számukra leszállni a bolygónkon, rendkívüli hatalomról tenni tanúbizonyságot és így nyerni meg embereket?
Ré: Ré vagyok. Az első eset hosszabb távon – mondjuk úgy – sokkal
higiénikusabb az Orion csoport számára abból a szempontból, hogy
ez a leszállással ellentétben nem jár az Egység Törvényének megszegésével, s így az a bolygó lakóival végezteti el a munkát. A második esetben a tömeges földreszállás egy polarizációvesztést okozna, a bolygó
szabad akaratába való beleavatkozás folytán. Ami azonban egy szerencsejáték volna. Ha a bolygót végül is meghódítanák és a Birodalom
részévé válna, ezt követően újra kiépülne a szabad akarat. Ez megköti
a kezét az Orion csoportnak vágyából kifolyólag, hogy fejlődjék az
Egységes Teremtő irányába. A fejlődési vágya elejét veszi, hogy a csoport a Zavar Törvényét áthágja.
16.10

Kérdező: A „Birodalom” szót használtad az Orion csoporttal össze-

függésben. Jó ideje azt gondolom, hogy a Star Wars c. film valamiképp azt példázza, ami a valóságban történik. Ez igaz?
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Ré: Ré vagyok. Ez olyan módon igaz, ahogyan egy egyszerű gyermekmese példáz fizikai/filozófiai/társadalmi komplexum torzulást/megértést.
16.11

Kérdező: Az önmaguk szolgálata felé irányult entitásoknak ugyanúgy

van szüretük, ahogy a másokat szolgálóknak?
Ré: Ré vagyok. Egy szüret van. Vibrációs komplexum fokozatokon
keresztül a negyedik denzitásba belépni kész egyének választhatnak az
Egységes Teremtő keresésének további mikéntje felől.
16.12

Kérdező: Vagyis mikor a negyedik denzitásba lépünk, egy elkülönülés

lesz, ha mondhatjuk, és az egyének egy része, akik a negyedik
denzitásba lépnek, olyan bolygókra vagy helyekre kerül, ahol mások
szolgálata zajlik, másik részük pedig olyan helyekre, ahol önmaguk
szolgálata. Így van?
Ré: Ré vagyok. Így van, igen.
16.13

Kérdező: Milyen kontaktusokat hozott létre az Orion csoport a boly-

gónkkal?
Ré: Ré vagyok. Megközelítőleg 45 ezer évvel ezelőtt történt egy próbálkozás. Ez nem járt sikerrel. Hozzávetőlegesen 2600 éve a csoport
elküldött egy társas memória komplexummal rendelkező entitást e
planetáris szférára. Ez az igyekezet némileg sikeresnek volt mondható,
de hatása a tér/idő kontinuumban lecsökkent. Körülbelül 2300 éve
pedig – éppúgy, mint a Konföderáció – ez a csoport is folyamatosan a
szüreten munkálkodik.
16.14

Kérdező: Megnevezheted az entitást, akit 2600 évvel ezelőtt elküld-

tek?
Ré: Ré vagyok. Az entitást népetek Jahvénak nevezi.
16.15

Kérdező: El tudnád nekünk mondani a tízparancsolat eredetét?
Ré: Ré vagyok. E parancsolatok eredete azt a törvényt követi, hogy a
negatív entitások információkkal befolyásolják a pozitívan irányult
tudat/test/lélek komplexumokat. Az efféle információk pozitivitást
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próbáltak mímelni vagy imitálni negatív jellemzők fenntartása mellett.
16.16

Kérdező: Az Orion csoport műve volt?
Ré: Ré vagyok. Így van.

16.17

Kérdező: Mi volt az ő céljuk ezzel?
Ré: Ré vagyok. Az Orion csoport célja, mint korábban már említettük, a hódítás és rabszolgaságba döntés. Ezt egy elit megtalálásával és
felállításával érik el, míg mások az elit szolgálatára kényszerülnek különféle eszközök révén, mint amilyenek az említett törvények és az
entitás által kiadott utasítások.

16.18

Kérdező: A parancsolatok fogadója pozitívan vagy negatívan orientált

volt?
Ré: A fogadó egy extrém pozitív irányultságú volt, és ennek tudható
be a kapott információk pszeudo-pozitív jellemzőinek némelyike.
Mint az elmaradt sikerű kontaktusok esetében, ez az entitás, a Moishe
vibrációs komplexummal, sem maradt hiteles befolyás azok előtt, akik
eleinte az Egység filozófiájáról hallottak tőle, s akik eltávolították az
entitást erről a harmadik denzitású vibrációs szintről, egy csökkentett
vagy csüggesztőbb állapotban, miután elveszítette a, mondhatni megbecsülést és bizalmat, amellyel annak idején megkezdte a fogalomalkotást az Egység Törvényéről és a saját törzsei béliek kiszabadítását,
amint ezeket abban az időben/térben nevezték.
16.19

Kérdező: Ha ez az entitás pozitív irányultságú volt, akkor hogyan volt

képes kapcsolatba lépni vele az Orion csoport?
Ré: Ré vagyok. Ez egy intenzív, mondjuk, hogy csatamező volt a konföderációs eredetű pozitív irányultságú erők és a negatívan orientált
erők között. A Moishe nevezetű férfi nyitott volt a benyomásra, és az
Egység Törvényét annak legelemibb formájában kapta meg. Azonban
az információ negatív irányultságot vett népének unszolása végett,
hogy ők meghatározott fizikai dolgokat végezzenek a harmadik
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denzitású létsíkokon. Emiatt az entitás nyitott maradt az effajta információkra s vele együtt az önszolgálat jellegű filozófiára.
16.20

Kérdező: Valószínűtlen, hogy egy Egység Törvényében ízig-vérig

tudatos entitás valaha is olyat mondjon, hogy ne tedd ezt, ne tedd azt.
Így van?
Ré: Ré vagyok. Ez így van.
16.21

Kérdező: Tudnál valamiféle történelemmel szolgálni társas memória

komplexumodról és hogy miként jöttetek tisztába az Egység Törvényével?
Ré: Ré vagyok. Tanulásunk útja a jelen pillanatába vésett. Nincs történelme, ahogyan mi elgondolásodat értelmezzük. Képzelj el, ha úgy
tetszik, a létezésnek egy körét. Az alfát és ómegát egy végtelen intelligenciaként ismerjük. A kör sosem szűnik meg. Ez a jelen. A
denzitásoknak, melyeken átkeltünk, a kör különböző pontjai felelnek
meg a ciklusok jellemzői szerint: a tudatosság ciklusa elsőként, a növekedés ciklusa másodikként, az öntudatosság ciklusa harmadikként,
a szeretet vagy megértés ciklusa negyedikként, a fény vagy bölcsesség
ciklusa ötödikként, a fény/szeretet, szeretet/fény vagy egység ciklusa
hatodikként, a kapu ciklusa hetedikként, míg nyolcadikként az oktáv,
mely már átlép egy olyan rejtélybe, aminek mi nem hatolhatunk a
mélyére.
16.22

Kérdező: Nagyon köszönjük. Egy korábbi anyagban, a veled való

kommunikációk előtt, az az állítás hangzott el a Konföderáció részéről, miszerint valójából nincs is múlt és jövő… hogy minden egy örök
jelenben létezik. Ez jó hasonlat?
Ré: Ré vagyok. A múlt, jelen és jövő létező a ti denzitásotokban. Egy
áttekintés során, amilyenben egy entitásnak akkor van része, mikor a
tér/idő folytonosságból eltávozik, talán úgy láthatná, hogy a beteljesülés ciklusában csak jelen létezik. Mi magunk is igyekszünk e felfogást
megtanulni. A hetedik szinten vagy dimenzióban, ha szerény törekvéseink elegendőek, egyek leszünk a mindenséggel, így sem emlékeze221
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tünk, se személyiségünk, se múltunk, se jövőnk nem lesz, hanem a
mindenségben létezünk.
16.23

Kérdező: Ez azt jelenti, hogy tudatában lesztek minden létezőnek?
Ré: Ré vagyok. Ez részben igaz. Felfogásunk szerint ez nem a mi tudatunk lesz, hanem egyszerűen a Teremtő tudata. Minden létező a
Teremtőben van. Ennélfogva ez az ismeret elérhető lesz.

16.24

Kérdező: Azon tűnődtem, hány lakott bolygó lehet a galaxisunkban

és hogy vajon az Egység Törvényével mind elérik-e a magasabb
denzitásokat? Nem úgy tűnik, mintha más módja is létezne a magasabb denzitások elérésének. Így van?
Ré: Ré vagyok. Légy szíves, fogalmazd újra a kérdésed.
16.25

Kérdező: Hány lakott bolygó van a galaxisunkban?
Ré: Ré vagyok. Feltételezzük, hogy kérdésedbe valamennyi öntudatos
dimenziót vagy tudatossági denzitást bele kívánod érteni. Az összes
planéta entitások körülbelül egyötöde hordoz tudatosságot egy vagy
több denzitásban. Némelyik bolygó szféra csak bizonyos denzitások
számára lakható. A ti bolygó szférátok például jelenleg az első, a második, a harmadik és a negyedik szinten vagy denzitásban lakható.

16.26

Kérdező: Ebben a csillaggalaxisban, amelyben mi vagyunk, nagyjából

hány tudatos bolygó van, tekintet nélkül a denzitásokra?
Ré: Ré vagyok. Körülbelül 67 millió.
16.27

Kérdező: El tudnád mondani, hogy ebből hány százalék a harmadik,

negyedik, ötödik, hatodik, stb. denzitás?
Ré: Ré vagyok. 17% első denzitás, 20% második denzitás,
27% harmadik denzitás, 16% negyedik denzitás, 6% ötödik denzitás.
A többi információ nem adható. Jövőtök szabad akarata nem teszi
lehetővé ennek megosztását. Egy elemről tehetünk említést. Az intelligens bolygók elég nagy hányada, körülbelül 35%-a nem sorolható be
ezen százalékokba. Ezek a titkok a hatodik és hetedik denzitás sajátosságai, és nem megengedett, hogy beszéljünk róluk.
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16.28

Kérdező: Ezen első öt denzitás közül valamennyi bolygó a harmadik

denzitásból fejlődött ki az Egység Törvényének tudomása és alkalmazása révén?
Ré: Ré vagyok. Ez így van.
16.29

Kérdező: Akkor egy bolygó számára az egyetlen módja annak, hogy

kikeveredjen abból a szituációból, amelyben mi is vagyunk, ha a népesség tudomást szerez és gyakorolni kezdi az Egység Törvényét. Így
van?
Ré: Ré vagyok. Úgy van.
16.30

Kérdező: El tudnád árulni, hogy amikről most beszéltél harmadik,

negyedik és ötödik denzitású bolygók közül hány százalék irányul
negatívan önmaga szolgálata felé?
Ré: Ré vagyok. Ez nem olyan kérdés, amelyről beszélhetnénk, adva
lévén a Zavar Törvénye.
Csak annyit mondhatunk, hogy a negatívan vagy önmaguk szolgálatára irányult planetáris szférák jelentős kisebbségben vannak. Pontos
számokat megadni nem volna helyénvaló.
16.31

Kérdező: Szeretnék egy hasonlatot tenni arra, hogy miért van keve-

sebb negatívan orientált, majd pedig megtudakolni tőled, hogy jó
volt-e a hasonlat.
Egy pozitív irányultságú másokat szolgáló társadalomban könnyű
lenne egy nagy követ elgurítani mindenkit odagyűjtve, hogy segítsenek megmozdítani. Egy önmaguk szolgálatára irányult társadalomban
nehezebb lenne mindenkit munkára bírni a közös jóért a kő elgördítésére, következésképpen sokkal könnyebb a feladatok másokat szolgáló
elv szerinti elvégzése és a növekedés a pozitívan orientált közösségekben, mint a negatív orientációjú közösségekben. Így van vagy sem?
Ré: Ré vagyok. Ez így van.
16.32

Kérdező: Nagyon köszönjük.
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El tudnád mondani, hogyan és miért jött létre a Bolygók Konföderációja?
Ré: Ré vagyok. A szolgálat vágya a szeretet vagy megértés dimenziójában kezdődik, a társas memória komplexum egy mindent elsöprő
akarataként. Ebből adódóan a planetáris egyedek e százalékai plusz
hozzávetőleg további 4% azokból, akiknek kilétéről nem beszélhetünk, időtökben réges-rég megalakították magukat egyazon cél keresésére, ami mások szolgálata. A kapcsolat ezek között az entitások között az, ahogy ők más lényekkel, más bolygókkal és szolgálatfelfogásokkal egyetértésre jutottak: megosztani és együtt folytatni ezeket a
közösnek tartott szolgálat-célokat. Ebből adódóan mindenki önkéntes
alapon helyezte a társas memória komplexum adatait olyasmibe, amit
ti talán egy mindenki által elérhető központi gondolati komplexumnak tekinthetnétek. Ez aztán olyan felállást teremtett elő, ahol minden egyes entitás a saját szolgálatában tevékenykedhet, de közben
lehívhat bármely más, a szolgálat fokozásához szükséges megértést is.
16.33

Kérdező: Ilyen nagy bolygószám mellett a galaxisban azt mondod,

hogy körülbelül ötszáz bolygó tartozik a Konföderációhoz. Úgy tűnik,
hogy viszonylag kisszámú konföderációs bolygó van. Van valami oka
ennek?
Ré: Ré vagyok. Sok Konföderáció van. Ez a Konföderáció hét galaxisotok planetáris szféráival működik együtt, és e galaxisok
denzitásainak hívásáért felelős.
16.34

Kérdező: Definiálnád a galaxis szót, ahogyan az imént használtad?
Ré: Ezt a kifejezést abban az értelemben használtuk, ahogyan te használnád a csillagrendszerekre.

16.35

Kérdező: Egy kissé zavarban vagyok: Összesen hány bolygót is szolgál

az a Konföderáció, amelyikben ti vagytok?
Ré: Ré vagyok. Értem a zavar okát. Nehézségeink vannak nyelvetekkel.
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A galaxis kifejezést ketté kell választani. Mi galaxisnak hívjuk azt a
vibrációs komplexumot, amelyik helyi. Vagyis a Napotok az, amit mi
a galaxis középpontjának mondanánk. Látjuk, ennek az elnevezésnek
számotokra más jelentése van.
16.36

Kérdező: A mi tudományunkban a galaxis kifejezés a lencseszerű

csillagrendszerre vonatkozik, amely millió és millió csillagból áll.
Egyik korábbi kommunikációnkban is zavar volt ebből, és örülök,
hogy ezúttal sikerült tisztázni.
A galaxis kifejezést abban az értelemben használva, ahogy most elmondtam (a lencseszerű csillagrendszer, amely sok millió csillagból
áll), van tudomásod evolúcióról a miénken kívül más galaxisokban is?
Ré: Ré vagyok. Az élet végtelen elterjedéséről van tudomásunk. Helyes a feltételezésed.
16.37

Kérdező: Az élet fejlődése más galaxisokban is hasonlóképpen megy

végbe, mint a miénkben?
Ré: Ré vagyok. A fejlődés némileg közel ugyanolyan, aszimptotikusan
közelíti az egyezést végtelenségszerte. Egy tetszőleges kiválasztása azok
közül, amiket ti csillagrendszereknek mondtok, szélsőségesen kicsiny
mértékű ingadozást mutat galaxisról galaxisra.
16.38

Kérdező: Akkor az Egység Törvénye valamennyi galaxisban igazán

univerzális a növekedés megteremtésében a nyolcadik denzitás felé.
Igaz?
Ré: Ré vagyok. Így igaz. Végtelen sok forma létezik, végtelen sok
megértés, de a növekedés ugyanaz.
16.39

Kérdező: Feltételezem, hogy az egyén számára nem szükséges megér-

teni az Egység Törvényét ahhoz, hogy a harmadikból a negyedik
denzitásba léphessen. Ez igaz?
Ré: Ré vagyok. Abszolút szükséges, hogy az entitás tudatosan felismerje, hogy nem érti meg, ahhoz, hogy szüretelhető legyen. A megértés nem feladata e denzitásnak.
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16.40

Kérdező: Ez egy nagyon fontos kérdés. Rossz szót használtam. Úgy

akartam mondani, hogy az entitás nem kell tudatában legyen az Egység Törvényének ahhoz, hogy a harmadikból a negyedik denzitásba
léphessen.
Ré: Ré vagyok. Ez így helyes.
16.41

Kérdező: A denzitások mely pontján szükséges az egyénnek tisztában

lennie az Egység Törvényével ahhoz, hogy előrébb lépjen?
Ré: Ré vagyok. Az ötödik denzitású szüret azoké, akiknek rezgési torzulásai tudatosan elfogadják az Egység Törvénye megtiszteltetését/kötelességét. Ez a felelősség/megtiszteltetés az alapját képezi ennek
a vibrációnak.
16.42

Kérdező: Mondanál még valamit erről a megtiszteltetés/felelősség

fogalomról?
Ré: Ré vagyok. Minden felelősség megtiszteltetés; minden megtiszteltetés felelősség.
16.43

Kérdező: Egy sokat vitatott ügyről kérdeznélek. A marhacsonkításo-

kon gondolkodtam.
Ré: Ré vagyok. Az úgynevezett csonkításaitok nagyobbik része olyan
második denzitású lényeitek viselkedésének megfelelően történik,
melyek dögevők. Az úgymondott csonkítások kisebbik része azok,
amiket hívhattok multidimenziós fajtájúnak: egy gondolatforma felépítmény, mely különböző részeket használ fel, hogy életre keljen és a
harmadik denzitásban létezzen.
16.44

Kérdező: Honnét jönnek ezek a gondolatformák?
Ré: Ré vagyok. Ez egy nagyon kétes kérdés. De azért megpróbálunk
válaszolni. Először is: a Teremtőtől jönnek. Másodszor onnan valók,
amit hívhattok alacsony asztrális síknak, gondolatnak. Harmadszor,
felépítmény vizualizációs komplexumukban részben keretetek kérge
alatt tartózkodnak.

16.45

Kérdező: Ezek kimondottan egyféle kinézetűek?
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Ré: Ré vagyok. Ezek az entitások felvehetnek bármely félelem vagy
rémület érzelmével társult gondolatformát.
16.46

Kérdező: Ezek a gondolatformák csak a teheneket tudják megtámad-

ni, vagy emberi lényeket is?
Ré: Ré vagyok. Ezek a gondolatformák nem támadhatnak harmadik
denzitású lényekre.
16.47

Kérdező: Mondanál valamit az ezüstszínű pettyekről, amiket oly-

kor-olykor észreveszünk az arcunkon vagy másutt?
Ré: Ré vagyok. Ez, amiről beszélsz, egy szubjektív irányultságú jelzőfény materializációja, mely egy és csak egy tudat/test/lélek komplexumnak ad tudtára egy szubjektív jellegű mondanivalót.
16.48

Kérdező: Ki hozza létre ezeket az ezüstpettyeket?
Ré: Ré vagyok. Képzeld el, ha gondolod, a tanulás/tanítás megnövekvő lehetőségét. Egy ponton jeladás történik, mely a helyességét vagy
fontosságát jelzi annak az adott tanulás/tanításnak. Maga az entitás –
együttműködésben a belső síkokkal – hoz létre valamilyen jelzőfényt,
ami a leginkább érthető vagy észrevehető a számára.

16.49

Kérdező: Úgy értsem, mi magunk hozzuk létre?
Ré: Ré vagyok. Az entitások nem tudatosan keltik ezeket. A tudat
komplexum gyökere – megértésben megérintvén az intelligens végtelent – kelti őket.

16.50

Kérdező: Köszönjük. Adható-e rövid leírás a negyedik denzitás kö-

rülményeiről?
Ré: Ré vagyok. Mialatt beszélünk, addig annak figyelembe vételére
kérünk benneteket, hogy a negyedik denzitás pozitív leírására nincsenek szavak. Csak azt tudjuk elmagyarázni, hogy milyen nem, s ebből
közelíthető, hogy milyen. A negyedik denzitás[ban és az]on túl képességeinket egyre szűkebbnek érezzük, mígnem szavak nélkülivé válunk.
Vagyis amik a negyedik denzitásra nem jellemzők: szavak használata,
hacsak készakarva nem. Nincsenek súlyos kémiai hordozók a test
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komplexum tevékenységekhez. Nincs diszharmónia egyénen belül.
Nincs összeférhetetlenség egyének között. Összeférhetetlenség keltése
semmilyen módon nem esik a lehetőségek keretei közé.
Pozitív kijelentések közelítései: egyfajta kétlábú hordozó síkja, mely
sokkal sűrűbb és élettelibb; egy sík, amelyben az egyén tudatában van
más-ének gondolatának; egy sík, amelyben az egyén tudatában van
más-ének rezgéseinek; egy olyan sík, mely könyörületet érez és megérti a harmadik denzitás kínját; egy sík, amely a bölcsesség avagy fény
felé törekszik; egy sík, ahol az egyéni különbségeket kihangsúlyozzák,
jóllehet ezek önkéntelenül is jól megférnek a közös akarattal.
16.51

Kérdező: Definiálnád a denzitás szót, amilyen értelemben használni

szoktuk?
Ré: Ré vagyok. A denzitás egy, ahogy mondanátok, matematikai kifejezés. A legközelebbi rokonság a zenében található, ahol a nyugati
hangskálátok szerint, ha tetszik, hét hangjegy után a nyolcadik hang
egy új oktávot indít. Létetek nagy oktávján belül, amelyen mi is osztozunk veletek, hét oktáv vagy denzitás található. Minden denzitáson
belül hét aldenzitás. Minden aldenzitáson belül hét al-aldenzitás, és
így tovább a végtelenségig.
16.52

Kérdező: Észrevettem, hogy ez az ülés már több mint egy órája tart.

Most meg szeretném kérdezni, hogy mehetünk-e tovább? Milyen
állapotban van az instrumentum?
Ré: Ré vagyok. Az instrumentum egyensúlyban van. Nyugodtan folytathatjuk, ha úgy kívánod.
16.53

Kérdező: Értem, hogy minden denzitásnak hét aldenzitása van, ame-

lyek mindegyikének hét al-aldenzitása, stb. Ez igen gyorsan expandál,
mivel a szám a hét hatványai szerint növekszik. Azt jelenti-e ez, hogy
bármelyik denzitási szinten bármi, amire gondolsz, az valóra válik?
Ré: Ré vagyok. Zavarodból kiragadjuk a fogalmat, amellyel küszködsz, ami a végtelenség/lehetőség. Bármely lehetőség/valószínűség
komplexumra tekinthetsz úgy, hogy annak létezése van.
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16.54

Kérdező: Az olyasmik, mint az ábrándozások, valóra válnak más

denzitásokban?
Ré: Ré vagyok. Az ábránd jellegétől függ. Ez egy nagy témakör. Talán
a legegyszerűbb dolog, amit mondhatunk, hogy ha az ábránd – ahogy
nevezed – olyan, hogy az énhez gyakorol vonzást, akkor az én számára
valósággá válik. Ha egy elmélkedő általános ábránd, akkor talán belép
a lehetőségi/valószínűségi komplexumok végtelenjébe, és megtörténik
másutt, nem kötődvén különösebb módon a létrehozó energiamezőihez.
16.55

Kérdező: Hogy ezt kicsit még érthetőbbé tegyük: amennyiben én

erősen egy hajó építéséről találnék ábrándozni, akkor ez megtörténne
egyik-másik ilyen denzitásban?
Ré: Ré vagyok. Ez megtörténne/megtörtént volna/vagy meg fog történni.
16.56

Kérdező: És ha egy entitás erősen egy más entitással való küzdelemről

ábrándozik, akkor ez megvalósul?
Ré: Ré vagyok. Ebben az esetben az entitás képzelőereje saját és
más-énjét is befonja, ami a gondolatformát ahhoz az énhez kapcsolódó lehetőség/valószínűség komplexumhoz köti, amely én a létrehozója
e gondolatformának. Ez aztán megnöveli a lehetőséget/valószínűséget
ennek eljöveteléhez a harmadik denzitású létre.
16.57

Kérdező: Felhasználja-e az Orion csoport ezt az elvet saját céljainak

megfelelő, kedvező feltételek megteremtésére?
Ré: Ré vagyok. A kérdésnél körülvontabb módon adunk választ. Az
Orion csoport rosszindulatú vagy más negatív természetű ábrándokat
használ fel ilyen gondolatformák táplálására vagy erősítésére.
16.58

Kérdező: Használják-e valaha is a fizikai test szellemi úton történő,

hogy is mondjam, kielégítését?
Ré: Ré vagyok. Csak akkor tehetik ezt meg, ha a fogadó tudat/test/lélek komplexumnak erős képessége van gondolatformák
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fogadására. Ez szokatlan jellemzőnek tekinthető, ám valóban éltek
ezzel a módszerrel orioni entitások.
16.59

Kérdező: Sok olyan, bolygónkra érkező Vándor van, aki ki van téve

az orioni gondolatoknak?
Ré: Ré vagyok. Mint mondottuk korábban, a Vándorok teljesen a
harmadik denzitás lényeivé válnak tudat/test komplexumukban. Egy
efféle befolyásra ugyanannyi esélye van egy Vándor entitásnak, mint
amennyi e planetáris szféra tudat/test/lélek komplexumainak. Az
egyedüli különbség a lélek komplexumban játszódik, amely, ha kívánja, rendelkezhet egy fénypáncéllal, ha úgy tetszik, mely felvértezi a
képességgel, hogy világosabban felismerje azt, ami a tudat/test/lélek
komplexum számára nem egészen a kívánatos. Ez nem több egy hajlamnál, és nem nevezhető megértésnek.
A Vándor továbbá saját tudat/test/lélek komplexumában kevésbé torzult a harmadik denzitású pozitív/negatív zűrzavar, mondjuk azt: fondorlatosságai irányába. Ennek következtében nem ismeri fel olyan
könnyedén a gondolatok vagy a lények negatív természetét, mint ahogyan ezt egy negatívabb egyén tenné.
16.60

Kérdező: Lehetséges tehát, hogy a Vándorok, ide leszületve, mondjuk

úgy, elsődleges célpontjai az Orion csoportnak?
Ré: Ré vagyok. Ez így igaz.
16.61

Kérdező: Ha a Vándort sikerül, mondjuk azt, kiiktatnia az Orion

csoportnak, mi fog akkor történni ezzel a Vándorral, amikor eljön a
szüret?
Ré: Ré vagyok. Ha a Vándor entitás cselekedetei által egy negatív
irányultságot mutatott más-énjei iránt, akkor ahogy korábban mondtuk, a planetáris vibráció foglya lesz, majd pedig mikor leszüretelik, a
bolygó entitásaként alkalmasint újraismétli a harmadik denzitás mesterciklusát. Ez legyen az utolsó kérdése ennek az ülésnek.
Van még rövid kérdés, amit az ülés lezárása előtt megválaszolhatunk?
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16.62

Kérdező: Lehet az instrumentum kényelemérzetét növelni?
Ré: Ré vagyok. Az instrumentum kényelemérzete olyan, amilyen magasra csak emelhetitek, adva lévén test komplexuma gyengeség torzulásai. Lelkiismeretesek vagytok.
Ré vagyok. Távozom tőletek az Egységes Végtelen Teremtő szeretetében és fényében. Járjatok hát az Egy Teremtő erejében és békéjében
örvendezve. Adonai.
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1981. február 3.
17.0

Ré: Ré vagyok. Üdvözöllek benneteket a Végtelen Teremtő szeretetében és fényében.
Mielőtt válaszok révén kommunikálnánk, ki kell hogy javítsunk egy
hibát, amit információink felétek történő továbbításában felfedeztünk. Nehézségünk van időtök/teretek értelmezésében. Előfordulhatnak majd még ehhez hasonló hibák. Idő/tér mértékeitekre vonatkozólag bátran kérjetek tőlünk újraszámítást.
Az általunk felfedezett hiba egyfelől az Orion csoport megérkezését
érinti planetáris befolyásolási szférátokra, másfelől a Konföderáció
küldöttjeinek megérkezését is ezzel összhangban. 2600 évet mondtunk az orioni bevonulásra, illetve 2300 évet a konföderációs bevonulásra. Ez helytelen. Az újraszámítás 3600-at eredményez az orioni
bevonulásra, 3300-at a konföderációs bevonulásra.
Most kommunikálunk.

17.1

Kérdező: Nagyon köszönjük. Szeretném még egyszer kifejezni, mek-

kora megtiszteltetésnek, kiváltságnak és kötelességnek tekintjük, hogy
ezt a sajátos munkát végezhetjük. Újra szeretném kimondani, hogy ha
néhány kérdésem talán oda nem illőnek tűnhet is, azért teszem fel
ezeket, hogy kiinduló ponthoz jussunk az Egység Törvénye alkalmazásmódjainak megértése felé.
Mi most a negyedik denzitásban vagyunk. Fognak-e erősödni a negyedik denzitás hatásai az elkövetkező harminc év során? Fogunk-e
látni nagyobb változásokat a környezetünkben, és hatásainkban a
környezetünkre?
Ré: Ré vagyok. A negyedik denzitás egy vibrációs spektrum. Idő/tér
kontinuumotok planetáris szférátokat és amit mi galaxisnak, ti csillagnak mondanátok, ebbe a vibrációba pödörte elő. Magát a planéta
szférát ez arra készteti, hogy az itt rezgési hálóként megjelenő kozmi232
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kus erők beáramlását befogadó örvényeit elektromágnesesen átrendezze, vagyis a Föld rámágneseződik a negyedik denzitásra, mint mondhatnád talán.
Ez – miképp már mondtuk is – némi kellemetlenséggel jár majd, népetek gondolatforma energiáinak hatására, melyek Földetek energiaspiráljaiban megzavarják a rendezett szerkezetű energiamintákat, ami
növeli az entrópiát és a hasznavehetetlen hőt. Ez imitt-amott repedéseket okoz planéta szférátok külső kérgén, míg az megfelelően hozzá
nem magnetizálódik a negyedik denzitáshoz. Ez a bolygószintű igazodás.
Éles növekedést fogtok látni azon emberek számában – ahogy a tudat/test/lélek komplexumokat ti nevezitek – akiknek rezgési potenciáljai tartalmazzák a negyedik-vibrációs torzulások potenciálját. Ezért
az látszik majd, hogy egy – mondjuk úgy – újfajta embercsoport van
születőben. Ezek azok, akik a negyedik denzitású munkára öltöttek
testet.
Szintén éles növekedés lesz rövidtávon a negatívan orientált avagy
polarizált tudat/test/lélek komplexumok és társas struktúrák számában, a polarizáló feltételek éles körvonalazódása folytán a negyedik
denzitású jellemzők és a harmadik denzitású önös szolgálatú irányultság között.
Akik a negyedik denzitásban maradnak ezen a síkon, azok az
úgymondott pozitív irányultságúak. Sokan fognak jönni máshonnan,
mivel úgy tűnik, hogy a Konföderáció legjobb igyekezete mellett is –
beleértve a belső síkjaitok népességét, belső civilizációkat és más dimenziók lakóit –, a szüret még mindig sokkalta kisebb lesz, mint amit
e planetáris szféra szolgálatában kényelmesen el tud látni.
17.2

Kérdező: Ezekben a végső időkben lehetséges-e valamely módszer

felhasználásával megsegíteni egy entitást, hogy elérje a negyedik
denzitású szintet?
Ré: Ré vagyok. Nem lehetséges közvetlenül segíteni egy másik lényt.
Csupán katalizátort lehet elérhetővé tenni bármilyen formában, me233
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lyeknél a leglényegesebb a Teremtővel való egység felismerésének kisugárzása az énből, kevésbé lényegesek bizonyos információk, mint
amilyeneket mi is megosztunk veletek.
Mi magunk nem érzünk sürgetést ezen információk széleskörű terjesztésére. Az is elég, hogy elérhetővé tettük három, négy vagy öt személy
számára. Ez egy módfelett bőséges jutalom, mivel ha akár csak egyikük is negyedik denzitású felfogáshoz jut e katalizátor révén, akkor
ezzel már eleget tettünk az Egység Törvényének a szolgálat torzulásában.
Egy józan, visszafogott próbálkozás hívei vagyunk az információk
közzétételében, anélkül, hogy gondotok lenne a számokra vagy a többiek közötti gyors növekedésre. Az, hogy próbálod elérhetővé tenni
ezeket az információkat, az – a ti fogalmaitok szerint – a te szolgálatod. A próbálkozás, ha elér egyvalakit, elér mindenkit.
Nem kínálhatunk útlevágásokat a megvilágosodáshoz. A megvilágosodás a pillanat műve, megnyílás az intelligens végtelenre. Csak az én
képes véghezvinni, csak az énnel. Másik én nem taníthat/tanulhat
megvilágosodást, csak információkat, inspirációt, vagy megoszthatja
szeretetét, a rejtélyt, az ismeretlent, mely arra készteti a másik-ént,
hogy kinyújtózzon és maga is elkezdje a keresési folyamatot, mely a
pillanatban tetőzik, de ki tudhatja most, hogy egy egyén mikor nyit rá
a Jelen kapujára?
17.3

Kérdező: Meditációban kaptam egy kérdést arról az oroszországi

kráterről, a Tunguzka tartományban, úgy emlékszem. El tudnád
mondani, mitől jött létre a kráter?
Ré: Ré vagyok. Egy fissziós reaktor megsemmisülése hozta létre ezt a
krátert.
17.4

Kérdező: Kinek a reaktora?
Ré: Ré vagyok. Ez egy a Konföderáció által kiküldött – ti úgy neveznétek: „drón” (távirányítású repülő szerkezet) volt, amely meghibásodott. Egy olyan területre irányították át, ahol megsemmisülése nem
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jelentett beleavatkozást a tudat/test/lélek komplexumok akaratába.
Azután felrobbantották.
17.5

Kérdező: Mi lett volna a feladata, ami miatt ideküldték?
Ré: Ez egy népetek különböző jeleinek megfigyelésére alkalmas távvezérelt szerkezet volt. Ti akkoriban kezdtetek el egy műszakibb jellegű
szférában dolgozni. Meg kellett ismernünk előrehaladásotok mértékét
és iramát. A „drón” egy egyszerű fissziós motorral volt meghajtva,
ahogy nevezitek. Nem olyan típussal, amilyeneket most ismertek,
hanem egy nagyon kis méretűvel. Ám ez is éppolyan pusztító hatású a
harmadik denzitású atomszerkezetekre. Így miután meghibásodott,
úgy éreztük, jobb lesz kiválasztani egy helyet a felrobbantására, semmint megkísérelni visszanyerni, mivel a lehetőség/valószínűség módok
erre a manőverre nagyon de nagyon parányinak tűntek.

17.6

Kérdező: Robbanás- és sugárzásveszély egyaránt fennállt?
Ré: Ré vagyok. Nagyon kicsi a radioaktív sugárzás – ahogy hívjátok –
ebben az adott típusú szerkezetben. Van helyi jellegű sugárzás, de ez a
lokalizáció olyan, hogy nem sodródik úgy el a széllel, mint a némiképp primitív fegyvereitek emissziója.

17.7

Kérdező: Emlékeim szerint a vizsgálatok kimutattak a fákon egy

nagyon kicsi radioaktív szennyeződést ezen a területen. Ez az alacsony
sugárzás annak az eredménye, amiről beszélsz?
Ré: Ré vagyok. Így van. Az összes sugárzás nagyon lokális. Azonban a
felszabaduló energia elég hatalmas ahhoz, hogy gondokat okozzon.
17.8

Kérdező:
Kérdez ő: Akkor ugye a Konföderáció a felelős azért, hogy a Föld

nukleáris energiához jutott?
Ré: Ré vagyok. Ez egy olyan kérdés, amelynél nem hozható egyértelmű döntés az okokat illetően. Az alapegyenlet, amely ezt a munkát
megelőzte, az a képlet volt, amelyiket egy a bolygó szolgálatára elkötelezett Vándor hozott le. Hogy aztán ez a munka alapjává lett pusztítás
eszközeinek, az nem volt szándékunk és ilyet nem adtunk át.
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17.9

Kérdező: Kimondanád, hogy ki volt a Vándor, aki ezt az egyenletet

lehozta?
Ré: Ré vagyok. Ez az információ ártalmatlannak tűnik, minthogy ez
az entitás már nem tartózkodik a planetáris harmadik denzitásotokon.
Az entitás neve az Albert hangvibrációs komplexum.
17.10

Kérdező: Köszönöm. Meg tudnád mondani, földi leszületése előtt ki

volt a názáreti Jézusként ismert entitás?
Ré: Ré vagyok. Nehézségem van a kérdéssel annak megfogalmazása
miatt. Tudnál találni rá egy más megszövegezést?
17.11

Kérdező: Hogyne. Amit tudni szerettem volna, hogy a názáreti Jézus

itteni megtestesülése előtt a Konföderációból való volt?
Ré: Ré vagyok. Az előttetek názáreti Jézusként ismertnek nem volt
neve. Az entitás az ötödik denzitás tagja volt, az illető al-oktáv legmagasabb fokozatában. Az entitás szándéka e planetáris szférába belépéssel a szeretet vibráció megosztása volt a lehető legtisztább módon.
Ezért az entitás engedélyt kapott e küldetés elvégzésére. Így tehát az
entitás ekkor egy névnélküli, konföderációs eredetű, ötödik denzitású
Vándor volt, a megértés vagy szeretet vibrációjának ötödik denzitású
felfogását képviselve.
17.12

Kérdező:
Kér dező: Azt mondod, hogy az ötödik denzitás a szeretet denzitása?
Ré: Ré vagyok. Hibáztam. Negyedik denzitást akartunk mondani, a
negyedik denzitás legmagasabb szintje, mely az ötödikben folytatódik.
Ez az entitás átléphetett volna az ötödikbe, de ehelyett a harmadikba
való visszatérést választotta e sajátos misszióra. Az entitás a szeretet
vibrációjának legmagasabb aloktávjából való volt. Ez a negyedik
denzitás.

17.13

Kérdező: Amikor veled mint Rével kommunikálok, akkor időnként

egy entitásként személyesülsz meg, vagy pedig egy teljes társas memória komplexummal folytatok beszélgetést?
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Ré: Ré vagyok. Rével beszélsz. Nincs elkülönítés. Társas memória
komplexumnak neveznéd, ami így többszemélyességre utal. Felfogásunk szerint egy individualizálódott résztudattal beszélgetsz.
17.14

Kérdező: Minden ülés során ugyanazzal a megszemélyesült résztudat-

tal beszélgetek?
Ré: Ré vagyok. Ugyanazzal az entitással beszélsz egy médiumon vagy
instrumentumon keresztül. Az instrumentum vitális energiája időnként alacsonyabb. Ez ilyenkor némileg akadályozza az előrehaladásunkat. Emellett az instrumentum nagyon elkötelezett a feladatra, és
mindent megtenne a feladat érdekében. Ennek következtében még
akkor is szabad folytatnunk, amikor kevés az energia. Ez az, amiért az
ülések vége felé az instrumentum életenergiájának felmérése alapján
megjegyzést szoktunk tenni.
17.15

Kérdező: Most, hogy biztos vagyok a dolgomban, szeretnék egy

dolgot tisztázni. Ennek a bolygónak a lakói, legyenek valamely vallás
követői, semennyire nem vallásosak vagy híján minden az Egység
Törvényével kapcsolatos intellektuális ismeretnek, egyaránt begyűjthetők a negyedik denzitásba, ha a vibrációjuk megfelelő. Nem így
van?
Ré: Ré vagyok. De így van. Ugyanakkor kevés olyan begyűjthetőt
fogsz találni, akinek kisugárzása a többieket ne győzné meg az – úgy
mondanád – spiritualitásáról, vagyis tudat/test/lélek komplexum torzulása minőségéről. Így tehát nem túl valószínű, hogy valaki egy
rendkívülien sugárzó személyiségű egyénként tökéletesen ismeretlen
legyen ismeretségi köre számára, még akkor sem, ha az egyént nem
érte utol úgynevezett vallási rendszereitek egyik torzulása sem.
17.16

Kérdező: A názáreti Jézus inkarnációja idején volt-e kísérlet az Orion

csoport részéről, hogy valamilyen módon megpróbálja lejáratni őt?
Ré: Ré vagyok. Ez így van.
17.17

Kérdező: El tudnád mesélni, mit tett az Orion csoport, hogy kelep-

cébe csalja?
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Ré: Ré vagyok. Általánosságban írhatjuk le, hogy mi történt. Más,
negatív irányultságú információkra való építkezés technikáját alkalmazták. Ezeket korábban a népetek által Jahvének nevezett személy
adta át. Ezek az információk sok, a magaviseletre vonatkozó megkötést tartalmaztak és hatalmat ígértek a harmadik denzitás önös szolgálat alkatúi számára. E két torzulásfajtát jól bevésték az e gondolatformákat gondolni irányultak elméjébe.
Ez végül sok kihívást intézett a Jézusként ismert entitás felé. Legvégül
odáig vezetett, hogy egy Júdás hang vibrációs komplexumú – ahogy
nevezitek ezt az entitást – azt hitte, hogy a helyes dolgot teszi azzal, ha
előidézi vagy rákényszeríti a Jézusnak nevezettre annak szükségét,
hogy harmadik denzitású planetáris hatalmi torzulást használjon fel
harmadik denzitású mások feletti uralkodásra.
Az entitás, Júdás, úgy érezte, ha sarokba szorítják, az általatok Jézusnak nevezett entitás látható lesz az intelligens végtelen erejének felhasználásában rejlő képességéhez folyamodni, hogy uralkodjon mások
felett. Az általad Júdásnak nevezett tévedett a Jézus nevű entitás reakcióinak eme fölmérésében, akinek tanítás/tanulása nem irányult ilyesféle torzulásra. Ez az általatok Jézusként ismert személy testi komplexumának pusztulását eredményezte.
17.18

Kérdező: Ha a Jézus entitás negyedik denzitású volt és ma vannak

olyan Vándorok a bolygón, akik ötödik és hatodik denzitásokból érkeztek, akkor mi volt az, amit Jézus tett, amitől ekkora gyógyítóvá
lett, és megtehetnék-e itt és most ugyanezt az ötödik és hatodik
denzitású lények?
Ré: Ré vagyok. A gyógyítók lehetnek bármely denzitásúak, amely
rendelkezik a lélek tudatosságával. Ebbe tartozik a harmadik, negyedik, ötödik, hatodik és a hetedik. A harmadik denzitásban éppúgy
létrejöhet gyógyítás, mint a többiben. Noha nagyobb illúziós anyagot
kell megérteni, kiegyensúlyozni, elfogadni és előrelépni tőle.
A kapu az intelligens végtelenre csak akkor nyitható meg, ha a gyógyítóban is megnyílik egy megértés az intelligens energia beáramlásaira.
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Itt a helyi tér/idő folytonosságotok úgymondott Természeti Törvényeiről, és azok elektromágneses forrásainak hálózatáról, avagy a beáramló energia beérkezési pontjairól van szó.
Ismerd meg tehát először a tudatot és a testet. Majd ahogy a lélek
integrálódik és szintézisbe kerül, ezek harmóniába rendeződnek egy
tudat/test/lélek komplexumban, amely képes átjárni a dimenziók között és megnyitni a kaput az intelligens végtelenre, meggyógyítva az
ént fénnyel és megosztva e fényt másokkal.
Az igazi gyógyítás során egyszerűen az én kisugárzása révén olyan feltétel teremtődik meg, amelyben katalízis jöhet létre, mely az én felismerését jelzi, az én által, az én öngyógyító képessége felől.
17.19

Kérdező:
Kérdező: Jézus hogyan tanulta meg ezt az inkarnációja során?
Ré: Ré vagyok. Ez az entitás egy természetes jellegű visszaemlékezés
keretében jutott erre a képességre még nagyon fiatal korban. Sajnálatosan az entitás e képességét, hogy mélyére hatoljon az intelligens
végtelennek, először egy olyan torzuláson keresztül fedezte fel, amit ti
úgy mondanátok, hogy „mérges” lett egy játszótársára. Az előttetek
Jézusként ismert entitás megérintette ezt az entitást, aki végzetes sérülést szenvedett.
A Jézusként ismert így rájött, hogy szörnyű potenciál rejtőzik benne.
Az entitás elhatározta, felfedezi, hogyan használja jóra ezt az energiát,
ne pedig negatív célra. Eme entitás rendkívül pozitívan polarizált volt
és több mindenre visszaemlékezett, mint a legtöbb Vándor.

17.20

Kérdező: Hogyan hatott Jézusra ez a játszótárssal szembeni agresszív

cselekedet a spirituális növekedést illetően? Hová került a fizikai halála után?
Ré: Ré vagyok. Az entitást, akit Jézusnak hívtok, felvillanyozta ez a
tapasztalat, és egy életre szóló keresésre és kutatásra indult. Először
éjjel-nappal a saját vallásos felépítményét tanulmányozta, amit zsidó
hitnek neveztek, és annyit tanult, hogy rabbivá lett – ahogy e sajátos
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ritmus vagy felfogási torzulás tanító/tanulóit ti nevezitek – igen fiatal
korban.
Körülbelül tizenhárom és fél év(etek)es korában az entitás elhagyta
földi családjának lakóhelyét (ahogy hívjátok), és sok más helyre elgyalogolt további értesüléseket keresve. Ez tartott hellyel-közzel az entitás
körülbelül huszonöt éves koráig, amikor is visszatért földi családjának
lakóhelyére, ahol megtanulta majd gyakorolta földi édesapja mesterségét.
Amikorra az entitás képessé vált integrálni vagy összegezni minden
tapasztalatát, elkezdett más-énjeihez szólni, és tanítani/tanulni mindazt, amit a megelőző években érdemleges jellegűnek érzett. Életének
utolsó részében az entitás karmikusan feloldozódott a más-énjének
elpusztítása alól, és így szólt az úgynevezett keresztmondatában:
„Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.” A
megbocsátásban rejlik a tettek kerekének, vagy amit ti karmának
mondotok, a megállítása.
17.21

Kérdező: Vagyis most melyik denzitásban van a Jézusként ismert

entitás?
Ré: Ré vagyok. Ez az információ ártalmatlan ámbár jelentéktelen. Ez
az entitás most a bölcsességi rezgésszint avagy ötödik denzitás leckéit
tanulja, melyet a fény vibrációjának is neveznek.
17.22

Kérdező: Kultúránkban van egy mondás, miszerint ő vissza fog térni.

Elmondanád, hogy tervben van-e ez?
Ré: Ré vagyok. Megkísérlem letisztázni ezt a kérdést. Ez nem könnyű.
Az entitás ráébredt arra, hogy ő nem egy önmagában álló entitás, hanem olyasvalaki, aki egy hírnökeként működik az Egységes Teremtőnek, akit az entitás a szeretetnek látott. Az entitás tudatában volt annak, hogy ez a ciklus az utolsó részénél jár, és arról a hatásról beszélt,
ahogy az ő tudatosságával rendelkezők visszatérnek a szüretkor.
Az adott tudat/test/lélek komplexum (ahogy egy entitást nevezhetnétek), akit ti Jézusnak hívtok, nem készül visszatérni azt leszámítva,
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hogy a Konföderáció egy tagjaként alkalomadtán médiumokon keresztül szóljon. Lesznek azonban más, az övével megegyező tudatosságúak, akik a negyedik denzitásba belépőket üdvözölni fogják. A viszszatérés jelentése ez.
17.23

Kérdező: Elárulnád, miért állítod, hogy a Föld pozitív negyedik

denzitású lesz nem pedig negatív negyedik denzitású, amikor most
láthatóan annyi sok itt a negativitás?
Ré: Ré vagyok. A Föld negatívnak látszik. Ez a csendes – mondhatjuk
– iszonyat következménye, amely a jó vagy pozitívan orientált entitások általános torzulása idő/tér jelenetek történései irányába. Azonban
a mások szolgálatának módozataira orientált szüretelhetők nagy többségben vannak azokkal szemben, akiknek az önmaguk szolgálatára
való irányultsága szüretelhető minőségűvé vált.
17.24

Kérdező: Más szavakkal kevesebb negatív entitás lesz begyűjtve a

negyedik denzitásba, mint amennyi pozitív entitás. Így van?
Ré: Ré vagyok. Így van. Népetek túlnyomó többsége meg fogja ismételni a harmadik denzitást.
17.25

Kérdező: Tarasz Bulba, Dzsingisz kán és Raszputyin hogyan érték el,

hogy még a szüret előtt szüreteljék őket?
Ré: Ré vagyok. Az intelligens végtelen kapuját tudatosan megnyitók
joga/kiváltsága/kötelessége megválasztani a harmadik denzitás elhagyásának módját. Azok a negatív orientációjúak, akik ily módon elérik ezt a jogot/kötelességet, a leggyakrabban az előrelépést választják
az önmaguk szolgálatának tanulás/tanításában.
17.26

Kérdező: Ez a magyarázata annak, amit emberi lények spontán ön-

gyulladásának nevezünk?
Ré: Ré vagyok. Ez helytelen.
17.27

Kérdező: Elmondanád, mi okozza a jelenséget?
Ré: Ré vagyok. Képzelj el, ha gondolod, egy erdőt. Az egyik fába belecsap a villám. Kiég. Máshová nem csap villám. Másutt nem ég. Ezek
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véletlenszerű történések, melyeknek nem az entitáshoz van közük,
hanem ahhoz az ablak-jelenséghez, amelyről beszéltünk.
17.28

Kérdező: Ezek egyedülállóan ugyanazon entitások, vagy pedig vélet-

lenszerű entitások?
Ré: Ré vagyok. Az utóbbi igaz.
17.29

Kérdező: Úgy kell értenem, hogy a szüret 2011-ben fog megtörténni,

vagy pedig időben elhúzódik?
Ré: Ré vagyok. Ez egy közelítés. Már mondtuk, hogy idő/teretekkel
nehézségeink vannak. Ez egy közelítő valószínű/lehetséges idő/tér
nexus a szüretre. A szüretben az ekkor nem inkarnáltak is részt vesznek.
17.30

Kérdező: Ha egy entitás másokat szeretne inkább szolgálni és nem

önmagát szolgálni amíg itt a harmadik denzitásban van, akkor vannak-e „legjobb utak” másokat szolgálónak lenni, vagy az egyik út
éppolyan jó, mint a másik?
Ré: Ré vagyok. A legjobb út mások szolgálatára kendőzetlenül el lett
mondva korábbi anyagokban. Röviden megismételjük.
Mások szolgálatának legjobb módja a szüntelen igyekezet a Teremtő
szeretetének megosztására, amilyennek azt a bennső én ismeri. Ebbe
beletartozik az öntudatosság valamint az énnek a másik-én felé történő habozás nélküli kinyitásának képessége. Szintén beletartozik a –
mondjuk úgy – kisugárzása annak, ami a tudat/test/lélek komplexum
lényege vagy szíve.
Kérdésed szándékához visszatérve, a harmadik denzitású kereső számára ahhoz, hogy másokat szolgáló legyen, a legjobb út mindig egyedi, csakis az adott tudat/test/lélek komplexumra jellemző. Ez azt jelenti, hogy a tudat/test/lélek komplexum saját magán belül kell megkeresse, saját megkülönböztető képességének észérveivel, hogy mely
úton-módon szolgálhat leginkább más-éneket. Ez más és más lesz
mindenki számára. Nincs legjobb. Nincs általánosítás. Semmi nem
ismert.
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17.31

Kérdező: Köszönjük szépen. Nem időhúzásból teszek fel újra bizo-

nyos kérdéseket. Némely területet olyan fontosnak vélek az Egység
Törvényének szem előtt tartása mellett, hogy kicsit másként teszem
fel a kérdést, hogy egy más perspektívából is kapjak választ.
Az Oahspe című könyv szerint, ha egy entitás 51% fölé megy mások
szolgálatával és 50%-nál kisebb mértékig szolgálja csak önmagát, akkor az entitás szüretelhető. Ez így van?
Ré: Ré vagyok. Ez így van, amennyiben a kérdéses szüret a pozitív
negyedik denzitásé.
17.32

Kérdező: Ahhoz milyennek kell lenni az entitás százalékainak, hogy a

negatív negyedik denzitásba arassák?
Ré: Ré vagyok. Az önmaga szolgálatának ösvényét követni kívánó
entitásnak egy ötös mértéket kell megütnie, azaz öt százalék másokért
való szolgálatot, kilencvenöt százalék önös szolgálatot. A totalitásra
kell törekedjen. A negatív ösvényen elég nehéz, és nagy elszántságot
követel a szüretelhetőséget elérni.
17.33

Kérdező: Miért ennyivel nehezebb a szüretelhetőség elérése a negatív

ösvényen, mint a pozitív ösvényen?
Ré: Ré vagyok. Ez az Egység Törvényének egy torzulása miatt van,
amely azt jelzi, hogy az intelligens végtelenbe nyíló kapunak egy
egyenes és keskeny út végén kell lennie, ahogy mondhatnátok talán.
Egy 51%-os elkötelezettség más-ének általános jóléte felé éppolyan
nehéz, mint egy 5%-os mértékű odaadás másik ének felé. Mondjuk
úgy, a közömbösségi görbe tölcsére, e kettő közt húzódik.
17.34

Kérdező: Ha egy adott entitást egy másokért való ötvenegy százalékos

mértékkel szüretelnek bele a negyedik denzitásba és negyvenkilenc
százalékkal önmagáért, akkor a negyedik denzitás melyik szintjére
kerül? Feltételezem, hogy a negyedik denzitásnak is különböző szintjei
léteznek.
Ré: Ré vagyok. Ez így van. Ki-ki az illető entitás felfogásának megfelelően vibráló aldenzitásba jut.
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17.35

Kérdező: Itt most nálunk a harmadik denzitásban hány szint van?
Ré: Ré vagyok. A harmadik denzitásnak végtelen sok számú szintje
van.

17.36

Kérdező: Azt hallottam, hogy hét asztrális és hét devachan (mennybé-

li) szint létezik. Ez igaz?
Ré: Ré vagyok. Belső síkjaitok némely nagyobb megkülönböztetési
szintjéről beszélsz. Ez így van.
17.37

Kérdező: Kik lakják az asztrális és devachan síkokat?
Ré: Ré vagyok. A különböző létsíkokon vibrációjuknak/természetüknek megfelelő entitások tartózkodnak. Az asztrális
síkon sokan előfordulnak az alacsonyabb szélsőségek gondolatformáitól kezdve a megvilágosult lényekig, akik a magasabb asztrális síkokon
való tanítás/tanulásra szánták el magukat.
A devachan síkokon, ahogy hívtad ezeket, azok vannak, akiknek vibrációi még közelebb esnek a szeretet/fény elsődleges torzulásaihoz.
Ezeken a síkokon túl vannak más síkok.

17.38

Kérdező: Valóban hét alsíkja van annak, amit itt mi fizikai síknak

hívunk?
Ré: Ré vagyok. Úgy van, ahogy mondod. Ezt nehéz megérteni. Végtelen sok létsík van. A ti adott tér/idő folytonosságotokban a tudat/test/lélek komplexumoknak hét alsíkja van. Felfedezheted e hét
alsík vibrációs természetét, miközben végigszaladsz tapasztalati torzulásaidon, találkozva más-más szintekről származó más-énekkel, mely
szintek megfelelnek a fizikai hordozó energia-beáramlási központjainak.
A láthatatlan vagy belső harmadik denzitású síkokat azok lakják,
akiknek az alkata nem az a fajta test komplexum, mint a tiétek; vagyis
ők lélek/tudat komplexumukat nem gyűjtik bele egy kémiai testbe.
Ezeket az entitásokat amellett különböző szintekre megosztja az, amit
ti egy álmon belüli mesterséges álomnak nevezhetnétek. A felsőbb
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szinteken mérséklődik a tudás visszakommunikálásának vágya a külső
síkokra, az intenzív tanítás/tanulás végett, ami e szinteken végbemegy.
17.39

Kérdező: Feltétlenül szükséges egyszerre egy szintet haladni, miköz-

ben átlépünk ezeken a szinteken?
Ré: Ré vagyok. A mi tapasztalatunk szerint egyesek több síkot haladnak egyszerre. Mások lassan lépkednek át. Megint mások mohóan
próbálnak bejutni magasabb síkokra, még az előtt, hogy elmerülnének
az úgynevezett alacsonyabb vagy alapvetőbb síkok energiáiban. Ez
energia-egyensúlytalanságot okoz.
Azt fogjátok találni, hogy sorozatos betegség – ahogy hívjátok ezt a
torzulást
–
lesz
a
következménye
a
finom
energia-összeférhetetlenségnek, amelyben az entitás tudatos kísérletei magasabb energiaszintek egynémelyikét aktiválják, miközben az entitás
még nem járta ki a denzitás alacsonyabb energiacentrumait vagy
aldenzitásait.
17.40

Kérdező: Létezik „legjobb mód” a meditációban?
Ré: Ré vagyok. Nem.

17.41

Kérdező: Jelenleg, közel a ciklus végéhez, a fizikai világba való rein-

karnációkat mi alapján osztják ki ezen a bolygón?
Ré: Ré vagyok. Prioritással inkarnálódnak olyan entitások, akiknek
kritikusan szükséges tapasztalat megszerzésére van szükségük azokkal
szemben, akiknek – túl sok várható/valószínű kétség nélkül – újratapasztalniuk szükséges ezt a denzitást.
17.42

Kérdező: Milyen régóta történik ez a kiosztás?
Ré: Ré vagyok. Azóta van folyamatban, amióta az első egyén tudatossá vált afelől, hogy meg kell tanulnia a denzitás leckéit. Ez volt a kezdete annak, amit a vibrációban való rangidősségnek mondanátok.

17.43

Kérdező: Elmagyaráznád, mit értesz vibrációban való rangidősségen?
Ré: Ré vagyok. Ez lesz az utolsó kérdése ennek a munkaülésnek.
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A vibrációban való rangidősség az a, mondjuk úgy, kedvező elbírálás,
mely azon útjait követi az Egység Törvényének, amelyek a szüretelhető egyéneket ösztönzik – miközben mindegyiknek tudomására jut a
szüret és az ahhoz szükséges én-fokozat, hogy tudatát, testét és lelkét e
leckék tanulás/tanítása felé terelje –, elsőbbséget adva nekik annak
érdekében, hogy az entitásoknak a legjobb lehetséges esélye legyen e
kísérlet, mondjuk úgy, sikerére.
Megkérdezhetjük most, hogy van-e valami rövid kérdés esetleg?
17.44

Kérdező: Egyedüli kérdésem, hogy mit tehetnénk az instrumentum

további kényelméért.
Ré: Ré vagyok. Az instrumentum nem visel megfelelő öltözéket a
munkára. Mikor beáramlások történnek annak tájékán, amit – ahogy
ezekről az energiacentrumokról beszélni szoktatok – a hetedik
csakrának hívtok, ezek átszűrődnek a hatodikon és így tovább, s az
entitás többi avagy alap csakrái némileg de-energizálódnak. Vagyis az
entitásnak több gondot kell fordítania meleg öltözék kiválasztására
azon testkomplexum-rész számára, amelyet lábnak neveztek.
Megválaszolhatunk még valami rövid kérdést?
17.45

Kérdező: Akkor melegebb lábbelit kell tennünk a lábára. Így van?
Ré: Ré vagyok. Így van.
Most pedig elhagyom ezt az instrumentumot, az Egységes Végtelen
Teremtő szeretetében és fényében hagylak magatokra benneteket.
Adonai.
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1981. február 4.
18.0

Ré: Ré vagyok. Köszöntelek titeket a Végtelen Teremtő szeretetében
és fényében. Most kommunikálunk.

18.1

Kérdező: Múlt éjjel azon gondolkodtam, hogy ha én most Ré helyé-

ben lennék, akkor az Egység Törvényének első torzulása által lehet,
hogy hibás adatokat kevernék a valós információk közé, amelyeket a
csoportnak közvetítek. Te teszel ilyet?
Ré: Ré vagyok. Szánt szándékkal mi nem teszünk ilyet. Emellett
azonban lehetnek kavarodások. Az előfordult hibák az instrumentum
rezgési komplexumában való időnkénti ingadozások következtében
történtek, egy meghatározott vegyi anyag elfogyasztása végett. Nekünk ebben az adott projektben nem az a szándékunk, hogy hibás
információkat kreáljunk, hanem hogy nyelvi rendszeretek megszorító
légkörében az egyetemes teremtés végtelen misztériumának érzetét
annak végtelen és intelligens egységességében kinyilvánítsuk.
18.2

Kérdező: Elmondanád, hogy melyik az a vegyi anyag, amelyiknek az

elfogyasztása gyatra kontaktust okoz?
Ré: Ré vagyok. Nem tiszta a kérdés. Megismételnéd, ha megkérhetlek?
18.3

Kérdező: Most mondtad, hogy gondjaid voltak az instrumentummal,

mert az instrumentum egy bizonyos vegyi anyagot fogyasztott. Elmondanád, hogy mi volt ez a vegyi anyag?
Ré: Ré vagyok. Az anyagnak, amelyről beszélünk, a vibrációs hang
komplexuma az LSD. Nem okoz gyatra kontaktust, amennyiben a
kontaktussal egyetértésben használják. Az adott anyaggal az a gond,
hogy ennél az anyagnál egy nagyon – mondjuk úgy – drámai hatáscsökkenés tapasztalható. Az instrumentum minden alkalommal egy
kiugró vitális energia felé torzulással kezdi az ülést, amit ez az anyag
hoz létre. Az ülés közben azonban az entitás eljut arra a pontra, mikor
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az anyagnak már nincs elegendő ereje felfokozni az entitás képességeit
a vitális energia kifejezésére.
Így tehát először – mondjuk úgy – az egyenetlen kontaktus jelensége
jelentkezik, majd pedig, mikor az instrumentum a vitális energiában
már újra a saját vibrációs komplexumaira támaszkodik – lévén, hogy
ilyenkor ez az energia már igen alacsony – a kommunikáció hirtelen
megszakítása válik szükségessé az instrumentum megóvása és táplálása
érdekében. Az adott vegyi anyag az említett okokból tehát segít is,
meg hátráltat is a kontaktusban.
18.4

Kérdező: Vannak ételek, amik segítenek vagy ártanak azok között,

amiket az instrumentum enni szokott?
Ré: Ré vagyok. Az instrumentumnak a betegség felé vannak test
komplexum torzulásai, mely torzulási irányok legjobban – ahogy ezeket nevezitek – a gabonáitokból és zöldségeitekből készülő élelmiszereitek fogyasztásával ellensúlyozhatók. Ez azonban rendkívül jelentéktelen, amikor olyan segítségek kerülnek mérlegre, mint például testtartások, amik közül ez az instrumentum bőséggel válogathat. Az
azonban segít az instrumentum vitális energiáinak, kevesebb torzulással a betegségek felé – ha a fentiek szerint fogyaszt élelmiszereket, alkalmankénti fogyasztásával annak, amit húsnak neveztek, az instrumentum szüksége végett, hogy lecsökkentse az alacsony életenergiára
irányuló torzulásait.
18.5

Kérdező: Van nálam egy kérdés Jimtől, amit szóról szóra felolvasnék:

„A keresés misztikus tradícióinak nagy része itt a Földön fenntartja a
hitet, hogy az egyéni ént ki kell törölni vagy irtani, az anyagi világot
pedig figyelmen kívül kell hagyni ahhoz, hogy az egyén elérje – ahogy
ezt nevezik: a „Nirvánát” vagy megvilágosodást. Mi a helyes szerepe az
egyéni énnek és az ő világi tevékenységeinek abban, hogy az egyént az
Egység Törvényébe növekedni segítse?”
Ré: Ré vagyok. Az entitás helyes szerepe ebben a denzitásban az, hogy
vágyai szerint tapasztaljon meg mindent, majd azután elemezze, megértse és elfogadja eme tapasztalatokat, leszűrve magának belőlük a
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bennük rejlő szeretet/fényt. Semmit nem kell elkerülni. Amire nincs
szükség, az kihullik.
Az irányultság (vagy más néven orientáció) a vágy kielemzése során
alapozódik meg. Ezek a vágyak egyre inkább a szeretet/fény tudatos
felhasználása irányába tolódnak el, mialatt az entitás bespájzolja magának a tapasztalatok párlatát. Mi rendkívül helyénvalótlannak találtunk bármely vágyelfojtást, kivéve, hogy az úgymondott fizikai síkon
való kivitelezés helyett a képzelőerőt javasoljuk azon vágyak esetében,
amelyek nincsenek összhangban az Egység Törvényével, megőrizve
ezzel a szabad akarat elsődleges torzulást.
A magyarázat, amiért az elfojtás nem bölcs dolog, az, hogy az elfojtás
egy egyensúlytalan cselekedet, amely nehézségeket okoz a kiegyensúlyozásában az idő/tér kontinuumban. Vagyis az elfojtás megteremt
egy későbbi körülményt a ragaszkodásra ahhoz, amit látszólagosan
elkerültek.
A megfelelő időben minden dolog elfogadható minden entitásnak, és
megtapasztalva, megértve, elfogadva, majd megosztva ezeket
más-énekkel, a helyes megjelölés az elmozdulás kell legyen az egyik
fajta torzulástól másfajta torzulások felé, melyek alkalmasint jobban
harmonizálnak az Egység Törvényével.
Ebben, mondjuk úgy, hogy útlevágást jelent egyszerűen mellőzni vagy
elkerülni bármely vágyat. Ehelyett meg kell azt érteni, és el kell fogadni. Ehhez türelem kell és a tapasztalatok, amik gondosan kielemezhetők, könyörület tanúsításával az én és más-ének felé.
18.6

Kérdező: Lényegében azt mondanám, hogy egy másik én vagy másik

entitás szabad akaratának megsértése olyan alapvető dolog, amit sosem tennél az Egység Törvénye alatt. Ezen alapszabály mellett említenél még más Egységtörvény-megszegéseket is?
Ré: Ré vagyok. Ha elindulsz a szabad akarat primér torzulásától, és
tovább haladsz az intelligens energia gyújtópontjainak megértése felé,
mely a létrehozója az intelligenciáknak vagy egy adott tudat/test/lélek
komplexum környezetével való bánásmódjainak, egyaránt beleértve
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ebbe amit természetesnek hívtok, és amit mesterségesnek, akkor az
elkerülendő torzulások azok, amelyek nem veszik figyelembe a szeretet/fény energiája fókuszának torzulásait, vagy mondjuk úgy, Logoszát
e sajátos szférának vagy denzitásnak. Ebbe tartozik a természetes környezet szükségleteinek és a más-én tudat/test/lélek komplexumok
szükségleteinek meg nem értése. Ilyenből sok van a mesterséges
komplexumok legkülönfélébb torzulásai miatt, melyekben maguk az
entitások intelligenciája és tudatossága választott módot a rendelkezésre álló energiák felhasználására.
Következésképp ami helytelen torzulás lenne az egyik entitással, helyes egy másikkal. Javasolhatunk egy próbálkozást úgy ráeszmélni a
másik énre, mintha az én lenne, s a másik én intelligenciáján és tudatosságán keresztül megértve tenni meg a másik én számára szükséges
lépést. Sok esetben ez nem foglalja magában a szabad akarat megszegését olyan jellegű torzulásban, amit megsértésnek mondotok. Azonban emellett is törékeny feladatot jelent valakinek a szolgálatára lenni,
valakivel könyörületesnek, iránta érzékenynek lenni, és egy jó empátiás készség segítségül jöhet a mesterséges intelligencia vagy tudat torzulásainak elkerülésében.
A társadalmi komplexumnak nevezett terület vagy küzdőtér olyan,
amiben nincs különösebb szükség a gondoskodásra, mivel az adott
planetáris szférában lévők kiváltsága/megtiszteltetése/kötelessége az ő
szabad akaratuk szerint eljárni a társas komplexum megsegítésének
kísérletében.
Így két egyszerű irányelvhez jutsz: egyik az intelligens energia természetben kifejezést öltő tudatossága, a másik az intelligens energia énben kifejeződő tudatossága, amit a társas komplexummal meg kell
osztani, akkor, amikor ezt az entitás időszerűnek érzi. Ezen kívül pedig ott vannak a különféle leheletfinom torzulásrendszerek, melyeknek tudatában lehetsz és melyek nem mások, mint az énnel és
más-énekkel kapcsolatos azon torzulások, amik nem a szabad akaratot
veszik tekintetbe, hanem mások harmonikus kapcsolatát és szolgálatát, ahogy az más-ének számára a legkedvezőbb.
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18.7

Kérdező: Amint a gyermekkorában cseperedik, egy entitás fokozato-

san ébred rá a felelősségeire. Van-e egy olyan életkor, mely alatt az
entitás nem felelős a tetteiért, vagy pedig már születése pillanatától
felelős értük?
Ré: Ré vagyok. A földi síkra leszületett entitások a kontinuumon keresztüli idő/tér előrehaladásuk más-más pontján válnak öntudatossá.
Ennek talán olyan tizenöt hónapos kor körül van a mediánja, ha
mondhatjuk így. Néhány entitás egy a megtestesüléshez közelebbi
időpontban lesz öntudatossá, mások egy ettől az eseménytől távolabbi
időpontban. A felelősség minden esetben attól a ponttól lesz visszamenőleg érvényes a kontinuumban, hogy a torzulásokat az entitás
megérthesse, és azok feloldódhassanak, amint az entitás tanul.
18.8

Kérdező: Akkor mondjuk egy négyéves entitás teljesen felelős minden

tettéért, ami ellenkezik vagy nincs harmóniában az Egység Törvényével?
Ré: Ré vagyok. Ez így van. Hozzáfűzhetnénk talán, hogy társas
komplexum szervezeteitek úgy alakították, hogy az újonnan megtestesült entitásoknak fizikai tudat/test/lélek komplexum gondozók állnak
rendelkezésükre, hogy így gyorsan megtanulhassák, mi harmonizál az
Egység Törvényével.
18.9

Kérdező: Kik ezek a gondozók?
Ré: Ré vagyok. Ezek azok a gondozók, akiket ti szülőknek, tanároknak és barátoknak hívtok.

18.10

Kérdező: Tegnap azt állítottad, hogy a megbocsátás a karma irtószere.

Feltételezéseim szerint a karma teljes kiirtását célzó kiegyensúlyozott
megbocsátás nemcsak a másoknak való megbocsátást igényli, hanem
saját magunknak valót is. Nincs igazam?
Ré: Ré vagyok. Igazad van. Hogy tisztázzuk, röviden kibővítjük ezt a
megértést.
Megbocsátani egy más-énnek és megbocsátani az énnek ugyanaz. Ennek megértését megköveteli a tudatos szintű teljes megbocsátás ma251
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gadnak és másoknak, mivel ezek egyek. Így éned kihagyásával képtelen leszel teljes megbocsátásra.
18.11

Kérdező: Köszönjük – micsoda lényeges mondat.

Említetted, hogy számos Konföderáció létezik. Ezek alapjaiban mind
ugyanúgy szolgálják a Végtelen Teremtőt, vagy némelyik valamilyen
különleges szolgálatra specializálódik?
Ré: Ré vagyok. Mindenki az Egységes Teremtőt szolgálja. Mást nem
lehet szolgálni, mivel minden létező a Teremtő. Lehetetlen nem szolgálni a Teremtőt. Egyszerűen csak különböző torzulásai vannak ennek
a szolgálatnak.
Mint a ti népetekkel foglalkozó Konföderáció esetében is: az egyes
Konföderációk szakosodott egyedi társas memória komplexumok
egy-egy csoportja, akik mindegyike azt valósítja meg, amit kinyilvánít.
18.12

Kérdező: Elmondanád, hogyan kommunikált Jahve a földi emberek-

kel?
Ré: Ré vagyok. Ez egy némiképp komplex kérdés.
Az első kommunikáció olyan volt, amit genetikainak mondanátok. A
második kommunikáció a népetek közt járás volt, hogy további genetikai változásokat szüljenek a tudatosságban. A harmadik egy sor párbeszéd volt kiválasztott közvetítőkkel.
18.13

Kérdező: Elmondanád, mik voltak ezek a genetikai változtatások, és

hogyan lettek kivitelezve?
Ré: Ré vagyok. A genetikai változtatások némelyike ahhoz hasonló
módon történt, amit ti klónozásnak neveztek. Vagyis az entitások a
Jahve entitások képében inkarnálódtak. A második jellege az általatok
szexuálisként ismert kapcsolat volt, a tudat/test/lélek komplexumot a
szaporodás mintáinak természetes útján változtatva meg, fizikai
komplexumotok intelligens energiáján keresztül hagyva örökséget.
18.14

Kérdező: Pontosan mit tettek ebben az esetben?
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Ré: Ré vagyok. Ezt a kérdést már megválaszoltuk. További információkért használj más megfogalmazást.
18.15

Kérdező: Mi volt a különbség a Jahve beavatkozása előtti és utáni

szexuális programozásban?
Ré: Ré vagyok. Erre a kérdésre csak azt felelhetjük, hogy az örökítő
anyag általi beavatkozás e változtatás forrásától függetlenül ugyanaz.
18.16

Kérdező: Mi volt Jahve szándéka ezekkel a genetikai szexuális változ-

tatásokkal?
Ré: Ré vagyok. A 75 ezer évetekkel ezelőtti szándéknak – ahogy méritek az időt – csak egy célja volt: hogy a tudat/test komplexumban
kihangsúlyozza azokat a jegyeket, amelyek a lélek komplexum további
és gyorsabb fejlődéséhez vezetnek.
18.17

Kérdező: Hogyan vezettek ezek a jegyek további lelki fejlődéshez?
Ré: Ré vagyok. Az elősegített jellemzők közé tartozott minden fizikai
érzékszerv érzékenységének fokozása, hogy azok élénkítsék ezeket a
tapasztalásokat, valamint a tudat komplexum megerősítése, hogy az
előlendítse a képességet a tapasztalatok analizálására.

18.18

Kérdező: Mikor hajtotta végre Jahve ezeket a genetikai változtatáso-

kat?
Ré: Ré vagyok. A Jahve csoport a Marsnak nevezett bolygótokkal
dolgozott 75 ezer éve azon, amit a klónozási folyamatnak neveznétek.
Vannak különbségek, de ezek a ti idő/tér kontinuumotok jövőjében
fekszenek, és mi nem szeghetjük meg a szabad akarat Zavar Törvényét.
A második alkalom a körülbelül 2600-as időpont volt – kijavítjuk
magunkat: körülbelül 3600 – az Orion csoportbéliek kísérleteinek
időpontja e kulturális komplexum idején; ez egy sor találkozás volt,
melyek során az Anak nevezetűeket megtermékenyítették új, a ti fizikai komplexumotok genetikai kódjával, hogy így a szervezetek nagyobbak és erősebbek lettek.
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18.19

Kérdező: Miért akartak nagyobb és erősebb szervezeteket?
Ré: A Jahve csoportja béliek az Egység Törvényét felfogni képes tudat/test/lélek komplexumok létrehozásával próbálták az Egység Törvénye megértését előidézni. Az elérni kívánt torzulások nézőpontjából
a kísérlet egy határozott kudarc volt, mivel az Egység Törvényének
beépítése helyett egy nagy kísértést eredményezett arra, hogy az úgynevezett társas komplexumot vagy részkomplexumot elitnek, vagy
különbnek, vagy más-énektől jobbnak tekintsék, ami az önmagukat
szolgálók technikája.

18.20

Kérdező: Akkor az Orion csoport hozta létre ezt a nagyobb test

komplexumot azért, hogy egy elitet alkosson az Egység Törvénye abban az értelemben vett alkalmazása céljából, amit mi negatívnak
mondunk?
Ré: Ré vagyok. Ez helytelen. Ezért a folyamatért a Jahve entitások
voltak felelősek elszigetelt kísérletükként az Orion csoporttal való
háborúikban.
Az Orion csoport azonban képes volt ezt a tudat/test komplexum
torzulást arra használni fel, hogy az egységesség tanulás/tanításaira
való összpontosítás helyett az elit-gondolatokat verje beléjük.
18.21

Kérdező: Most akkor Jahve a Konföderáció oldalán állt?
Ré: Ré vagyok. Jahve a Konföderáció oldalán állt, de tévedett a segítő
törekvéseiben.

18.22

Kérdező: Vagyis tehát Jahve kommunikációi nem segítettek vagy

nem azt eredményezték, amit Jahve szeretett volna. Így van?
Ré: Ré vagyok. A kölcsönhatás eredményei eléggé vegyesek. Azáltal,
hogy az entitások vibrációs jellemzőinek összessége az egységet ölelte
át, Jahve manipulációi igen hatékonyak voltak. Azáltal, hogy az entitások szabad akaratuk szerint egy kevésbé pozitív irányultságú konfigurációját választották vibrációs komplexum teljességüknek, az Orion
csoportbéliek most először lettek képesek komoly támadást indítani a
planetáris komplexum tudatossága ellen.
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18.23

Kérdező: El tudod mondani, hogy pontosan mi tette lehetővé az

Orion csoport e támadásainak legkomolyabbikjait?
Ré: Ré vagyok. Az utolsó teljes kérdés lesz ez.
Különösen azok számára, akik erősek, intelligensek stb., van egy csábítás, hogy különb(öző)nek érezzék magukat azoktól, akik kevésbé
okosak és kevésbé erősek. A másokkal való egységnek ez egy eltorzult
érzékelése. Ez az Orion csoport számára lehetővé tette, hogy bevezesse
a szent háború elképzelését, ahogy nevezhetnétek ezt. Ez egy igen
komolyan eltorzult érzékelés. Sok ilyen, pusztító jellegű háború volt.
18.24

Kérdező: Az Aleister Crowley nevű entitás azt írta, „Tegyétek azt,

amit akartok, ennyi a törvény.” Nyilvánvalóan volt némi felfogása az
Egység Törvényéről. Hol van most ez az entitás?
Ré: Ré vagyok. Az entitás belső létsíkjaitokban van. Gyógyítási folyamatban vesz részt.
18.25

Kérdező: Ezek szerint ez az entitás, bár intellektuálisan értette az

Egység Törvényét, visszaélt vele és most át kell essen ezen a gyógyítási
folyamaton?
Ré: Ré vagyok. Ezt az entitást – amennyiben használhatunk ilyen
vibrációs hang komplexumot: – túlpörgette a dolgok igaz természete.
Ez a túlizgatottság olyan magatartást eredményezett, ami túlmutatott
az entitás tudatos önkontrollján. Így az entitásra, sok kísérlete során,
hogy keresztülmenjen azon a kiegyensúlyozási folyamaton, amit bemutattunk nektek a különböző központok leírásával a vörös színűvel
kezdődően felfelé, némiképp túl nagy hatással volt vagy maga alá temette ez a folyamat, és elhidegült más-énjeitől. Az entitás pozitív volt.
Azonban nehéz útja volt arra való képtelenségéből kifolyólag, hogy
felhasználja, egységbe foglalja és harmonizálja az én vágyainak megértéseit, hogy azok teljes könyörülettel megoszthatók legyenek
más-énekkel. Az entitás így nagyon – ahogy ezt nevezitek – betegessé
vált a lelki komplexum értelmében, és az e belső fájdalom torzulással
rendelkezők számára szükséges, hogy a belső síkokon gondozásban
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részesüljenek, amíg az ilyen entitás képessé nem lesz újra fájdalom felé
torzulás nélkül szemlélni a tapasztalatokat.
18.26

Kérdező: Köszönjük szépen. Mint valószínűleg tudod is, a következő

három napban dolgozni kell mennem, így amennyiben úgy gondolod,
hogy lehetséges, akkor még egy ülést tartunk ma este. Az ezt követő
ülés mához négy naptól előbb nem várható. Szerinted lehet még egy
ülést tartani ma este?
Ré: Ré vagyok. Az instrumentum eléggé gyenge. Ezt a torzulást a
vitális energia hiánya okozza. Fizikai kiegyensúlyozás által megtáplálva
az instrumentumot, lehetőség lesz még egy ülésre. Érted?
18.27

Kérdező: Nem teljesen. Pontosan mit kellene tennünk fizikai ki-

egyensúlyozásként?
Ré: Ré vagyok. Egy: ügyeljetek az élelmiszerekre. Kettő: manipuláljátok a fizikai komplexumot, hogy csillapítsátok a fizikai komplexumi
fájdalom felé torzulást. Három: bátorítsatok egy bizonyos mennyiségű, ti úgy mondanátok, testgyakorlatot. És az utolsó rendelkezés: különös gondot fordítsatok e második ülés geometriai elrendezéseire,
hogy a különböző szimbólumok a lehető legteljesebb mértékben segítsék a belépést. Javasoljuk, hogy a legnagyobb körültekintéssel ellenőrizzétek le a szimbólumokat. Az entitás valamicskét kimozdult a
megfelelő pozíciójából. Nem jelentős most. Sokkal fontosabb egy
második ülés előirányozásakor.
Ré vagyok. Az Egységes Végtelen Teremtő szeretetében és fényében
hagylak magatokra benneteket. Járjatok hát az Egy Teremtő erejében
és békéjében örvendve. Adonai.
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1981. február 4.
19.0

Ré: Ré vagyok. Üdvözöllek benneteket a Végtelen Teremtő szeretetében és fényében. Most kommunikálunk.

19.1

Kérdező: A könyv keretein gondolkodtam, és a következőkre jutot-

tam. Ebben a kommunikációban a tudat, a test és a lélek evolúciójával
foglalkozunk. A kérdések összeállítása során szeretném teljesen körüljárni az evolúció működését, hogy így az érdeklődők részesei lehessenek az ő saját evolúciójuknak. Nekem úgy tűnik, hogy erre jó kezdés
lenne a másodikból a harmadik denzitásba való átmenet, majd pedig a
földi harmadik denzitású entitások részletes tanulmányozása, különös
tekintettel az eme evolúciót segítő ill. gátló mechanizmusokra. Ez a
szándékom a munkaülés irányítása során, remélem, hogy ez egy jó
irány.
Először is azt szeretném megtudni, hogy a második denzitásból a
harmadikba minden entitás megteszi-e az átmenetet, vagy vannak
entitások, akik sosem mennek ezen keresztül?
Ré: Ré vagyok. Kérdésed feltételezi az illúziótoknak életet adó intelligens energia tér/idő kontinuum-megértéseit. Ezen illúzió keretein
belül azt kell mondjuk, vannak, amik nem mennek át az egyik
denzitásból a másikba, mivel a kontinuum véges.
A mi felfogásunk szerint az univerzumról vagy a mindenségről, mely
egyetlen végtelen lény, s az élő szíve saját intelligens energiájával ver,
az egyik teremtés a másikig csak egy-egy szívdobbanás. Ilyen kontextusban minden egyes tudatossággal rendelkező entitás megélte/megéli/meg fogja élni valamennyi denzitást.
19.2

Kérdező: Vegyük azt a pontot, ahol egy második denzitású

egyéniesült entitás kész a harmadikba való átmenetre. Ez a második
denzitású lény az, amit mi állatnak neveznénk?
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Ré: Ré vagyok. Háromféle második denzitású entitás van, amely –
mondjuk úgy – belelkesül. Az első ilyen az állat. Ez a leginkább meghatározó. A második a növény, kiváltképp, amit ti „fa” hang vibrációs
komplexumnak neveztek. Ezek az entitások képesek elegendő szeretetet adni és fogadni ahhoz, hogy egyéniesüljenek. A harmadik az ásvány. Alkalomadtán egy bizonyos – ahogy neveznétek – terület/hely
individualitásba energizálódik a szeretet révén, melyet egy vele kölcsönhatásban álló harmadik denzitású entitás kapcsolatán keresztül
kap és ad. Ez a legkevésbé gyakori átmenet.
19.3

Kérdező: Amikor ez az átmenet történik a másodikból a harmadik

denzitásba, miként lelkesül be az entitás, legyen akár állat, (növény)
fa, vagy ásvány?
Ré: Ré vagyok. Entitások nem lelkesülnek be. Ők tudatába kerülnek
a lényük minden egyes alkotórészében, sejtjében vagy ahogy mondhatnátok, atomjában rejlő intelligens végtelennek.
E tudatosság a már addig is meglévő tudatosság. Minden denzitás a
végtelenből fakad. Az öntudat belülről származik, bizonyos tapasztalatok katalízise nyomán, felfogva a sejt, atom vagy tudatosság felfelé
irányuló spirálmozgását, miként e sajátos energiát hívhatnánk.
Ebből talán láthatod, hogy létezik egy elkerülhetetlen vonzás afelé,
amit nevezhetünk egy végső énfelismerésnek.
19.4

Kérdező: Akkor a harmadik denzitásba való átmenet után, a Földet

véve példaként, helyesen feltételezem, hogy az entitások úgy néznek
ki, mint mi? Emberi formájúak? Így van?
Ré: Ré vagyok. A Földet véve példaként így van.
19.5

Kérdező: Amikor a legelső második denzitású egyének a harmadik

denzitásba léptek ezen a bolygón, akkor ez a marsi lények átvitelének
segítése közben történt, vagy voltak olyan második denzitású lények,
akik külső befolyás nélkül jutottak át a harmadik denzitásba?

258

AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE, TIZENKILENCEDIK ÜLÉS
Ré: Ré vagyok. Volt néhány második denzitású entitás, amely nem
külső serkentésre lépett előre a harmadik denzitásba, hanem pusztán a
tapasztalatok hatékony hasznosítása révén.
Mások a ti planetáris második denzitásotokról ugyanazon vibrációs
segítségküldés szüretelő fáradozásai révén csatlakoztak a harmadik
denzitás ciklusához, mint amilyet most küld nektek a Konföderáció.
Jóllehet a második denzitású lények természeténél fogva ez a kommunikáció telepatikus volt, semmint telepatikus/szóbeli vagy telepatikus/írott.
19.6

Kérdező: Ki küldte a segítséget a második denzitású lényeknek?
Ré: Ré vagyok. Mi magunkat úgy nevezzük, hogy a Végtelen Teremtőt Szolgáló Bolygók Konföderációja. Ez egy a népetek megértésének
nehézségét könnyítendő leegyszerűsítés. Vonakodtunk a megértés
hang vibrációs komplexumot használni, de a közlendőnkhöz ez áll a
legközelebb.

19.7

Kérdező: Tehát a Konföderáció a másodikból a harmadik denzitásba

való átmenetben is közreműködött. Így van?
Ré: Ré vagyok. Szűkítenünk kell a kérdés érvényességén. Ezen begyűjtésekért a Konföderációnak egy szelete felelős, mely nem a harmadik
denzitással foglalkozik, hanem úgy találja, hogy segítsége más szüretek
során, mégpedig a második denzitásénál jön leginkább kapóra.
Mint azt ezen ülések során korábban már kifejtettük, a Konföderációt
más-más denzitások lakosai alkotják, saját denzitásotokról pedig
planetáris szférátok és a belső vagy angyali birodalmak is képviseltetik
magukat. Ezen entitások bármelyike – egy tudat/test/lélek komplexum, majd egy társas memória komplexum kifejlesztésével, majd pedig e társas memória komplexumnak az Egységes Teremtő egyedüli
szolgálatába állításával – csatlakozhat a Konföderációhoz.
19.8

Kérdező: Szóval ez a második-harmadik denzitás átmenet 75 ezer

évvel ezelőtt történt, igaz? Körülbelül.
Ré: Ré vagyok. Úgy van.
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19.9

Kérdező: Mikor jutottak a második denzitású lények harmadik

denzitásra alkalmas fizikai hordozóhoz, amelybe inkarnálódhattak?
Ré: Ré vagyok. A második denzitású síkon lévők között voltak olyan
formák, amelyek harmadik denzitású vibrációknak kitéve harmadik
denzitású – ahogy a hang vibrációt kimondanátok – emberi entitásokká váltak.
Ez konkrétan, ahogy mondjátok, a testszőrzet elveszítését jelentette, a
testet védelmező ruházkodás szükségét, a nyak, az állkapocs és a homlok felépítésének megváltozását a könnyebb beszédképzés érdekében,
és a harmadik denzitás igényeire jellemző nagyobb koponyacsontok
kifejlődését. Ez egy normális átváltozás volt.
19.10

Kérdező: Mekkora időperiódust vett igénybe ez az átalakulás? Igen

rövid kellett hogy legyen.
Ré: Ré vagyok. Helyes a feltételezés, legalábbis a mi fogalmaink szerint: másfél generáción belül megtörtént – ahogy ezeket a dolgokat
ismeritek. A bolygóról begyűjtöttek fel tudták használni ezen újonnan
létrejött, harmadik denzitású leckékre alkalmas, kémiai alkotókból
álló fizikai komplexumot.
19.11

Kérdező: Elmondanád nekem, hogy ez az újonnan létrejött test

komplexum miként felelt meg harmadik denzitású leckékre, és hogy
melyek voltak ezek a leckék?
Ré: Ré vagyok. A harmadik denzitásnak egyetlen szükséglete van. Ez
a szükséglet az öntudatosság. Hogy ilyenre képes legyen, a test kémiai
komplexumnak alkalmasnak kell lennie az elvont gondolkodásra.
Vagyis az alapvető szükséglet a racionális és intuitív gondolkodás
kombinációja. Ez tünékeny volt a második denzitású életformákban,
melyek nagymértékig olyan ösztönök szerint működnek, amik a gyakorlatban a terméshozam által bizonyítanak.
A harmadik denzitású elme az információk olyan jellegű feldolgozására is képes, hogy elvont módon, és a túlélés szempontjából „haszonta-
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lannak” értékelhető módon gondolkodjék. Ez az elsődleges követelmény.
De vannak más fontos összetevők is: egy gyengébb fizikai hordozó
kell, hogy az értelem használatát serkentse, valamint szükséges a társas
komplexum már addig is jelen lévő tudatosságának fejlődése. Szintúgy
fontos a fizikai ügyesség további fejlődése a kéz szempontjából, ahogy
test komplexumotoknak ezt a részét nevezitek.
19.12

Kérdező: Ez egy igencsak gondosan kitervelt vagy megtervezett fejlő-

dési lépcsőfoknak tűnik. Tudnál bővebbet mondani ezen evolúciós
terv eredetéről?
Ré: Ré vagyok. Korábbi információkhoz térünk vissza. Vegyétek figyelembe és emlékezzetek a Logosszal kapcsolatos fejtegetésre. A szabad akarat elsődleges torzulásával minden galaxis kifejlesztette az ő
saját Logoszát. E Logosznak teljes szabad akarat adatott az intelligens
energia útvonalainak lefektetésében, mely valahány denzitás leckéihez
a planéta szférák és nap testek általi feltételekkel a terepet adja.
19.13

Kérdező: Tennék akkor egy állítást az én felfogásom szerint, és

döntsd el, ha kérhetlek, hogy igaz-e. A harmadik denzitásban tartózkodó entitások felett áll egy mindenkor működő, én úgy mondanám,
fizikai katalizátor. Feltételezem, hogy egy ugyanilyen üzemel a második denzitásban is. Ez a katalizátor olyasmiken keresztül fejti ki hatását, amiket mi fájdalomnak és érzelmeknek hívunk. A fizikai test elgyengülésének és a testszőrzet elveszítésének, stb., elsődleges célja erősebben hatni az elmére és így indukálni az evolúciós folyamatot?
Ré: Ré vagyok. Ez nem teljesen helyes, bár erősen közelíti a mi felfogásunk torzulásait.
Vedd szemügyre, ha gondolod, például a fát. Ő önfenntartó. Most
tekintsd, ha kívánod, a harmadik denzitású entitást. Ő csak nehézségek és nélkülözések árán önfenntartó. Neki egyedül nehéz lesz tanulnia, mivel beépített fogyatékossága van, amely egyszerre nagy áldása és
nagy terhe is a harmadik denzitásnak. Ez nem más, mint a racionális/intuitív elme.
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Vagyis a fizikai hordozó elgyengülése, ahogy nevezitek, arra lett kitalálva, hogy az entitásokat rátorzítsa arra, hogy hajlandóságot mutassanak egymással foglalkozni. Így megkezdődhetnek a szeretet megismeréséhez vezető leckék.
Ezt a katalízist aztán egy minden én fejlődése számára lényeges részletként megosztják egymás közt az egyének csakúgy, mint az én magányosan szerzett tapasztalatait, meditáción keresztül pedig minden
tapasztalatok szintézisét. A tanulás leggyorsabb útja kapcsolatban állni
más-énekkel. Ez egy sokkalta gyorsabb katalízis, mint hogyha az énnel
foglalkoznának. Az énnel foglalkozni más-ének nélkül olyan, mintha
ahogy mondanátok, tükrök nélkül élnél. Így az én nem láthatja meg
létezésének gyümölcseit. Vagyis mindenki mindenkit segít a visszatükrözéssel. Ez is egy elsődleges szempont a test gyengeségére, ahogy
nevezitek a fizikai komplexumot.
19.14

Kérdező: Második denzitású lényeink tehát, akiknek motivációja

elsődlegesen saját maguk szolgálatára irányul s még talán kicsit mások
szolgálatára a legközelibb családtagjaik vonatkozásában, a harmadik
denzitásba belépve magukkal viszik ezt a hajlandóságot, de ott már
olyan helyzetben vannak, ahol a hajlam szép lassan átváltozik, és egy
társas komplexumra, míg végül a mindenséggel való egységre irányul.
Jól látom?
Ré: Ré vagyok. Így van.
19.15

Kérdező: Tehát a legfrissebb harmadik denzitású lények, akik épp

most tették meg az átmenetüket a másodikból, még mindig erősen
hajlanak az önös szolgálatra. Sok más hatásnak is léteznie kell, hogy
ráébressze őket a mások szolgálatának lehetőségeire.
Azon gondolkodom – először is azon a mechanizmuson, hogy mikor
következik be a törés, amikor is egy entitás rálép az önmaga szolgálatának útjára, mely végül eljuttatja a negyedik denzitásba.
Feltételezem, hogy egy entitás már a második denzitásból elindulhat
úgy, hogy önmagát szolgálja, és végig ugyanezt az utat követve egysze262
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rűen soha sem tér le az önmaga szolgálatának ösvényéről. Ez lehetséges?
Ré: Ré vagyok. Ez nem így van. Az önös szolgálat második denzitású
koncepciója a törzsbe vagy csordába tartozók szolgálatát is magában
foglalja. Ezt a második denzitásban nem úgy látják, mint az én és
más-ének különválasztását. Mindenkit az énnek látnak, mivel a második denzitású entitások némely formája esetében ha a törzs vagy falka
meggyengül, akkor ugyanígy jár az egyén a törzsön vagy falkán belül.
Az újdonsült vagy kezdő harmadik denzitású entitásnak megvan ez az
ártatlan, mondhatjuk, hajlandósága vagy torzulása arra, hogy a családja, társasága, vagy talán ahogy mondanátok, országa bélieket úgy tekintse, mint önmagát. Így bár a harmadik denzitású növekedés szempontjából haszontalan torzulás, a polaritása semleges.
A törés akkor válik láthatóvá, amikor az entitás a többieket
más(ok)ként érzékeli, és folyamatosan úgy határoz, hogy más-éneket
az én javára manipuláljon. Ez a kezdete annak az útnak, amelyről
beszélsz.
19.16

Kérdező: Tehát a szabad akarat révén, miután eltöltött némi időt a

harmadik denzitású tapasztalatban, az út kettéválik, az entitás pedig
tudatosan dönt – vagy alkalmasint nem tudatosan dönt. Tudatosan
választ az entitás e kezdeti útelágazásnál?
Ré: Ré vagyok. Általánosságokban beszélünk, ami veszélyes, mert
mindig pontatlan. Hovatovább felismerjük, hogy egy áttekintés a
célod, így mellőzzük az anomáliákat és a nagy többségről beszélünk.
A harmadik denzitású lények túlnyomó többsége jócskán rajta jár a
kiválasztott úton, mire tudatosan felismerné ezt az utat.
19.17

Kérdező: Elmondanád, hogy milyen hajlandóság hozza létre a kezdő-

lökést az önös szolgálat választott útja felé?
Ré: Ré vagyok. Csak metaforában beszélhetünk. Némelyek a fényt
szeretik. Némelyek a sötétséget. Ez az egyedi és végtelenül változatos
Teremtő dolga, aki tapasztalatai között válogat és eljátszogat, mint
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gyermek a pikniken. Néhányan élvezik a kirándulást, és csodálatosnak
találják a napot, ízletesnek az ételt, frissítőnek a játékot, és a teremtés
örömével ragyognak. Néhányan az éjt találják pompásnak, az ő piknikjük a mások kínja, gyötrelme, szenvedései, és a természetellenességek tanulmányozása. Ők egy másfajta pikniket élveznek.
Mindezek a tapasztalatok elérhetők. Minden entitás saját szabad akarata szerint választja meg a játék formáját, az élvezet módját.
19.18

Kérdező: Az entitás, felteszem, bármelyik úton bármikor dönthet

úgy, hogy pályát vált, és újragondolja lépéseit, minthogy az útváltás
annál nehezebb, minél messzebb jutott a választott út mentén. Igaz?
Ré: Ré vagyok. Ez nem igaz. Minél tovább – ahogy ti mondanátok –
polarizálódott az entitás, annál könnyebben vált polaritást, mivel annál nagyobb lesz a hatalma és a tudatossága.
Az igazán magukra hagyottak azok, akik nem tudatosan választottak,
és mintákat ismételgetnek anélkül, hogy az ismétlésről vagy a minták
jelentéséről tudomásuk lenne.
19.19

Kérdező: Úgy hiszem, hogy ez itt egy nagyon-nagyon fontos mondat.

Az látszik, hogy egy extrém potenciál rejlik ebben a polarizációban,
nagyon hasonlóan az elektromossághoz. Van egy pozitív és egy negatív pólusunk. Minél több töltést halmozol fel ezek valamelyikén, annál nagyobb lesz a potenciálkülönbség, és annál több munka végezhető, ahogy mi a fizikában nevezzük.
Számomra ez ugyanaz az analógia, mint ami a tudatosságban tapasztalható. Így van?
Ré: Ré vagyok. Ez tökéletesen így van.
19.20

Kérdező: Akkor láthatólag kapcsolat létezik a között, amit mi fizikai,

mondjuk, elektromos jelenségnek érzékelünk, és a tudatosság jelensége közt, lévén mindkettő a Teremtőtől eredeztethető, gyakorlatilag
identikusak, de más a működésük. Ez így van?
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Ré: Ré vagyok. Újra túlegyszerűsítünk, hogy a kérdést megválaszolhassuk.
Csak a fizikai komplexumot is rengeteg egymással kölcsönhatásban
lévő energia- vagy elektromágneses mezőből teremti elő az intelligens
energia, minden egyes komplexum tudati konfigurációi vagy torzulásai pedig további elektromágneses energiamezőket adnak hozzá vagy
torzítanak a fizikai komplexum energiamintákon, míg a lelki aspektus
egy újabb mezőkomplexitással járul az előzőkhöz, amely önmagában
tökéletes, de amelyet sok torzult és integrálatlan módon ismerhetnek
fel a tudat és a test energiamező komplexumok.
Így egy – mondhatjuk úgy – egypólusú mágnes helyett egy olyan
alappolaritás jut kifejeződésre a tudat/test/lélek komplexumban (ott,
amit ibolyaszín energiaközpontnak neveznétek), mely az energiamezők összessége, és amire kihatnak a tudat komplexum által generált
mindenféle gondolatok, a test komplexum torzulásai, plusz a mikrokozmosz (vagyis az entitás) és a makrokozmosz közti számos kapcsolat
sokféle formában. Lefesthetitek ezt – ahogy hívjátok őket – a csillagok
szemléléseként, hogy mindegyik egy-egy közreműködő energiasugár,
amely az entitás elektromágneses hálójába az entitás egyéni torzulásai
szerint lép be.
19.21

Kérdező: Ez lehet a gyökere annak, amit mi asztrológiának hívunk?
Ré: Ré vagyok. Ennek az ülésnek ez lesz az utolsó teljes kérdése.
Az – ahogy mondjátok – asztrológia gyökere az egyik mód a valószínűség/lehetőség vonalak mentén megjósolható elsődleges torzulások
érzékelésére, a léleknek a fizikai/tudati komplexumba illetőleg a tudat/test/lélek komplexumnak az illúzióba történő belépési idejekor
érvényes – mondjuk úgy – kozmikus állások és elrendeződések megadásával.
Ebből azután utalni lehet alap torzulásterületekre. Ettől nem több. Az
asztrológia szerepe a többi, közös gyökerű módszeréhez hasonló.
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19.22

Kérdező:
Kér dező: Már csak két kisebb kérdésem lenne így a végére. Az inst-

rumentum megkért, tegyem föl a kérdést, hogy van-e még más anyag,
ételfajta, stb., amit nem szabadna ennie vagy innia, vagy dolgok, amiket nem kellene csinálnia, mert nem szeretné, hogy bármi okból is
romoljon a kapcsolat.
Ré: Ré vagyok. Az instrumentum nem űz olyan tevékenységet, ami
negatív hatással lenne a képességeire. Van egy tevékenység, ami pozitívan hat a képességeire. Ez a szexuális tevékenység, ahogy mondanátok. Vannak olyan elfogyasztott anyagok, amelyek nem segítik az
egyént az általa választott feladatában, ez pedig az, amit ti
marijuanának hívtok. Ez az elme komplexumon belüli, kémiai eredetű kihagyások felé torzulás miatt van, mely a szinaptikus folytonosság
felbomlását okozza. Ez egy rövid időtartamú kémiai reakció. Az instrumentum mindazonáltal egyszer sem használta ezt a speciális anyagot
e szolgálat ellátása közben.
Úgy hisszük, áttekintettük az olyan vegyszerek használatát, mint az
LSD, ami egy bizonyos mértékig pozitív hatású a vitális erők stimulálása vagy gyorsítása folytán. Azonban ennek az instrumentumnak nem
javallott amiatt, hogy a szer ezt kamatostul visszaszedi az életenergiákból, amikor kifogy. Ez ugyanígy érvényes bármely gyorsító szerre.
19.23

Kérdező: Már csak egy kérdésem maradt, hogy tehetünk-e valamit az

instrumentum komfortérzetéért. És hogy lehet-e… egy másik ülést
illetően akartam kérdezni, de azt hiszem, már túl későre jár.
Ré: Ré vagyok. Az instrumentum tájolása helyes. Nagyon lelkiismeretesek vagytok. Még több gondoskodást kérnénk annak biztosítására,
hogy ez a közvetítő olyan lábbelit viseljen, aminek vibrációs komplexuma nyelvetekben a cipő.
Ré vagyok. Búcsúzom tőletek az Egységes Végtelen Teremtő szeretetében és fényében. Járjatok hát örömmel az Egy Teremtő erejében és
békéjében. Adonai.
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1981. február 9.
20.0

Ré: Ré vagyok. A Végtelen Teremtő szeretetével és fényével üdvözöllek benneteket. Most kommunikálok.

20.1

Kérdező: Azt gondolom, a könyv szempontjából a legjobb, ha folytat-

juk az evolúció történetének kidolgozását, míg a mélyére nem ásunk,
aztán átvezetjük a harmadik denzitásba, s hogy mi fog történni a negyedik denzitás elején, hogy ezzel fény derüljön a tudat/test/lélek
komplexum fejlődésének mikéntjére. Ha az ülések során valahol elakadnék abban, hogy épp milyen kérdést tegyek fel, akkor azért, hogy
ne veszítsünk időt, elképzelhető, hogy olyan kérdést fogok feltenni,
amelyet talán a könyv későbbi részében használunk fel, de próbálunk
majd mindig eszerint haladni.
Első kérdés. Egy kicsit visszatérve, mi történt azokkal a második
denzitású entitásokkal, akik a harmadik denzitás kezdetekor nem voltak szüretelhetők? Feltételezem, hogy voltak néhányan, akiknek nem
sikerült a harmadik denzitásba bejutni.
Ré: Ré vagyok. A második denzitás a harmadik alatt is képes ciklusának egy részét megismételni.
20.2

Kérdező: Eszerint a 75 ezer éves időperiódus e kezdetekor nem leszü-

retelt második denzitású entitások némelyike még mindig itt volt a
bolygón. Az elmúlt 75 ezer évben volt-e begyűjtés a második
denzitású entitások körében?
Ré: Ré vagyok. Ez egyre érezhetőbben igaz.
20.3

Kérdező: Vagyis egyre több második denzitású entitásnak sikerül a

harmadik denzitásba lépni. Tudnál példát mondani második
denzitású entitás harmadikba jövetelére a nem túl régi múltban?
Ré: Ré vagyok. A harmadik denzitású ciklusbani második denzitású
bizonyítványosztás leggyakrabban talán az úgynevezett háziállatoknál
fordul elő.
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Az állat számára, mely a közte és a harmadik denzitású entitás közti
kötődés egyéniesült befolyásainak van kitéve, ez az individualizáció
egy éles növekedést eredményez a második denzitású entitás képességeiben, hogy így a fizikai komplexum megszűntével a tudat/lélek
komplexum nem tér vissza az adott faj, ha úgy tetszik, differenciálatlan tudatosságába.
20.4

Kérdező: Tudnál akkor egy példát mutatni harmadik denzitású enti-

tásra, aki korábban második denzitású entitás volt? Milyen entitás lesz
belőle itt?
Ré: Ré vagyok. Amikor egy második dimenziós entitás harmadik
denzitásúként tér vissza e tanulási folyamata kezdetén, az entitás a
legalacsonyabb (amennyiben így akarnátok hívni ezeket a vibrációs
torzulásokat) formájú harmadik denzitású tudatossággal van ellátva,
vagyis az öntudatossággal.
20.5

Kérdező: Ez tehát egy ember lenne a mi formánkkal, aki akkor kez-

dené el a harmadik denzitás megértését. Így van?
Ré: Ré vagyok. Így van.
20.6

Kérdező: Beszéljünk most arról a gyors változásról, ami a fizikai

hordozóval a másodikból a harmadik denzitásba való átmenetkor
történt, elmondásod szerint másfél generáció alatt. A testszőrzet eltűnt
és strukturális változások voltak.
Ismereteim vannak Dewey B. Larson fizikus munkásságáról, aki szerint minden mozgásból és rezgésből áll. Helyesen feltételezem, hogy a
fizikai világváltozásokat előidéző alap vibráció vagy rezgés egy másféle
paraméterkészletet hoz létre ebben a – hogy úgy mondjam –
denzitások közötti rövid időszakban, ami egy újfajta lény kifejlődését
teszi lehetővé?
Ré: Ré vagyok. Ez így van.
20.7

Kérdező: Egy kis kitérő, csak mellékkérdés: Helyes Dewey Larson

fizikája?
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Ré: Ré vagyok. A Dewey hang vibrációs komplexum fizikája helyes
rendszer, amilyen messzire el képes menni. Vannak olyan dolgok,
amiket ez a rendszer nem tartalmaz. Mindamellett az e sajátos entitás
után jövők, felhasználva a vibrációk alapkoncepcióit és a vibrációs
torzulások tanát, elkezdik majd megérteni azt, amit ti gravitációként
ismertek, és azokat a dolgokat, amikre „n” dimenziósként tekintetek.
Egy univerzálisabb – mondjuk azt – fizikai elméletnek tartalmaznia
kell ezeket a tényezőket is.
20.8

Kérdező: A Dewey nevű entitás akkor ezt az anyagot elsődlegesen a

negyedik denzitásban való felhasználásra hozta le?
Ré: Ré vagyok. Ez így van.
20.9

Kérdező: Köszönöm. Tegnap beszéltél arról a kettészakadásról, ami

akkor történik, ha egy entitás tudatosan vagy tudattalanul utat választ,
mely út vagy mások szolgálata vagy önmaga szolgálata felé viszi. Felötlött a filozófiai kérdés, hogy egyáltalán miért kell léteznie egy ilyen
kettéágazásnak. Az én benyomásom az volt, hogy éppúgy, mint az
elektromosságban, ha nincs polaritásunk a töltésben, akkor nincs
elektromos energia, és nem történik semmi. Ezért azt feltételeztem,
ugyanez érvényes a tudatosságra is. Amennyiben nincs tudatossági
polaritás, akkor nincsenek tettek vagy tapasztalatok sem. Ez így van?
Ré: Ré vagyok. Ez így van. Használhatod a „munka” általános kifejezést.
20.10

Kérdező: Tehát a másokat szolgáló vagy önmagát szolgáló koncepció

kötelező érvényű, amennyiben munkát szeretnénk kapni, legyen az
akár tudatossági értelmű, akár mechanikai, a newtoni fizika elmélete
szerinti. Jól mondom?
Ré: Ré vagyok. Jól, egy kiegészítéssel. A tekercs – talán érthető lesz a
terminológia – fel van csévélve, használható, készen áll. Polarizáció
nélkül ami hiányzik, az a töltés.
20.11

Kérdező: Akkor a töltésről az egyéniesült tudatosság gondoskodik.

Így van?
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Ré: Ré vagyok. A töltésről az egyéniesült entitás gondoskodik szabad
akaratú választásai szerint használva fel az energia beáramlásokat és
forrásbeömléseket.
20.12

Kérdező: Köszönöm. Mihelyst kezdetét vette a harmadik denzitás

75 ezer évvel ezelőtt, és inkarnált harmadik denzitású egyéneink lettek, mi volt akkoriban az átlagos emberi életkor?
Ré: Ré vagyok. Tér/idő folytonosságotok e sajátos porciójának kezdetekor az átlagéletkor körülbelül kilencszáz évetek volt.
20.13

Kérdező: Ahogy a harmadik denzitású tapasztalatokkal haladtunk

előre, nőtt vagy rövidült az átlagéletkor?
Ré: Ré vagyok. Az élettartamnak van egy gyakorlati megfontolása
ebben a denzitásban, és a denzitás tanulás/tanításainak harmonikus
fejlődését véve alapul a fizikai komplexum élettartama a ciklus egészében ugyanannyi kell maradjon. A ti adott planetáris szférátok azonban
a második főciklusra olyan vibrációkat fejlesztett ki, melyek az élettartamot drámaian lecsökkentették.
20.14

Kérdező: Feltételezve, hogy egy főciklus 25 ezer év, az első főciklust

követően mennyi volt az életkor?
Ré: Ré vagyok. Az első ciklus végére, amelyet főnek mondasz, körülbelül hétszáz évetek volt az életkor.
20.15

Kérdező: Vagyis 25 ezer év alatt elveszítettünk kétszáz évet. Így van?
Ré: Ré vagyok. Ez így van.

20.16

Kérdező: Elárulnád ezen életkorcsökkenés okait?
Ré: Ré vagyok. A csökkenés oka mindig valami rosszul hangzó vagy
diszharmonikus relációs vibráció egy-más-ének között. Az első ciklusban ez még nem volt súlyos, de már jelen volt az emberek földrajzi
szétszórtsága és a más-énektől való egyre növekvő elkülönültség-érzés
komplexum/torzulás.

20.17

Kérdező: Feltételezem, hogy ezen ciklusok valamelyikének kezdete-

kor fennállhatott volna vagy egy pozitív polarizáció, amely általánosan
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a 25 ezer év folyamán gyűlt volna össze, vagy pedig egy negatív polarizáció. A negatív polarizálódás és az élettartam lecsökkenésének oka
vajon a marsi entitások beáramlása, akik addigra már némileg negatívan polarizálódtak?
Ré: Ré vagyok. Ez helytelen. Ebből a beáramlásból nem adódott erős
negatív polarizáció. Az élettartam lecsökkenése elsődlegesen a pozitív
orientáció megerősödésének hiányából származott. Ahol nincs előrehaladás, ott az előrehaladást lehetővé tévő feltételek fokozatosan elvesznek. A polarizálatlanul maradás nehézségeinek egyik oka is ez. A –
mondjuk úgy – fejlődés esélyei fokozatosan csökkentek.
20.18

Kérdező: Ahogy én értelmeztem: a 75 ezer éves ciklus kezdetén az

entitásoknak egy vegyes társasága volt, azokból, akik sikeresen elvégezték a második denzitást a Földön, s így lettek harmadik denzitásúak,
és abból a csoportból, akiket a Marsról telepítettek át, hogy itt öltsenek testet a harmadik denzitásra. Nem így van?
Ré: Ré vagyok. Ez így van, …
20.19

Kérdező: Az akkor– Folytasd.
Ré: …de emlékezned kell, hogy akiket áttelepítettek erre a szférára,
azok a harmadik denzitásuknak már a közepén jártak, így ez a harmadik denzitás számukra egy adaptáció volt, semmint egy kezdet.

20.20

Kérdező: Az akkor itt lévő harmadik denzitású entitások hány száza-

léka volt marsi, és hány százaléka volt a Föld második denzitásából
begyűjtött?
Ré: Ré vagyok. A harmadik denzitású populációnak talán fele jött a
Vörös Bolygóról, vagy ahogy nevezitek, a Marsról. Talán egynegyedük a ti planetáris szférátok második denzitásából. Nagyjából egynegyedük más helyekről, más planéta szférákról, melyek entitásai ezt a
planéta szférát választották ki harmadik denzitású munkára.
20.21

Kérdező: Amikor ezek ide inkarnálódtak, a három csoport elvegyült

egymás közt a társadalmakban, vagy pedig elkülönült egymástól a
csoportokban vagy társadalmakban?
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Ré: Ré vagyok. Nagymértékben vegyítetlenek maradtak.
20.22

Kérdező: Ez az el nem vegyülés vezetett-e a csoportok egymástól való

elszigetelődéséhez, vagy inkább a csoportok közti háborús kedvű
energiákhoz?
Ré: Ré vagyok. Így van.
20.23

Kérdező: És ez segített lecsökkenteni az élettartamot?
Ré: Ré vagyok. Ez tényleg lecsökkentette ahogy mondjátok, az élettartamot.

20.24

Kérdező: El tudnád mondani, hogy miért a kilencszáz év az optimális

élethossz?
Ré: Ré vagyok. A harmadik denzitás tudat/test/lélek komplexuma
talán százszor olyan intenzív katalitikus akcióprogram, amelyből leszűrhetők torzulások és tanulás/tanítások, mint bármelyik más
denzitás. Következésképpen a tanulás/tanítások itt a leginkább zavarba ejtőek a tudat/test/lélek komplexumnak, amelyet eláraszt* a tapasztalatok óceánja.
Az első, mondhatjuk talán 150 vagy 200 életévetekben – ahogy az
időt méritek –, a tudat/test/lélek komplexum egy spirituális gyermekkor folyamatán megy keresztül, s a tudat és a test nem elégségesek
ahhoz, hogy egy fegyelmezett konfigurációban világosságot kölcsönözzenek a szellemi befolyásoknak. Így tehát a fennmaradó életszakasz
megadatik azért, hogy maguknak az élettapasztalatoknak a hatékony
beépítése megtörténhessen.
20.25

Kérdező: Akkor a jelenlegi élettartamunk, úgy tűnik, igencsak nyúl-

farknyi a harmadik denzitású leckék újoncai számára, nem így van?
Ré: Ré vagyok. De így van. Azok az entitások, akik valamilyen módon kitanulták/kitanították maguknak a gyors növekedés megfelelő
torzulásait, elboldogulnak a rövidebb életkor keretei között. Ám enti-

*

nem tud mit kezdeni velük
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tásaitok nagy többsége olyasmiben találja magát, ami egy örökös
gyermekkornak tekinthető.
20.26

Kérdező: Még a legelső 25 ezer éves időszakban vagy főciklusban,

milyen segítséget nyújtott a Konföderáció az e periódusban élő entitásoknak, hogy meglegyen a lehetőségük a növekedésre?
Ré: Ré vagyok. A vibrációs denzitások planetáris komplexumának
belső-síkú létezésében tartózkodó konföderációs tagok dolgoztak
ezekkel az entitásokkal. Ebbe tartozik a marsiak átvitelében részt vevő
konföderációs csoport segítsége is.
A részvétel legnagyobbrészt korlátozott volt, mivel a helyes eljárás az,
ha hagyják a zavar mechanizmusok üzemét teljes skálában működni,
hogy így a bolygó entitásai azt fejleszthessék ki, amit saját gondolkodásukon belül – mondjuk így – szabadon kívántak.
Gyakran előáll az a helyzet, hogy egy harmadik denzitású ciklus úgy
megy végbe, hogy nincs is szükség – mondjuk úgy – külső vagy
más-énektől jövő, fölvilágosító jellegű segítségre. Ehelyett az entitások
önállóan képesek előreküzdeni magukat a megfelelő polarizációk és
harmadik denzitású tanulás/tanítási célok felé.
20.27

Kérdező: Azt a feltételezést teszem, hogy ha maximális hatékonyságot

értek volna el ebben a 25 ezer éves időperiódusban, akkor az entitások
polarizálódtak volna vagy önmaguk vagy mások szolgálatának irányába. Ami szüretelhetővé tette volna őket ennek a 25 ezer évnek a végére, mely esetben egy másik bolygóra kellett volna átköltözzenek, mivel
ez még 50 ezer évig harmadik denzitású maradt volna. Így van vagy
sem?
Ré: Ré vagyok. Hadd bogozzuk ki feltételezésed, amely komplex és
részben helyes.
Az eredeti kívánalom az, hogy az entitások keressék és érjék el az egygyé válást. Ha az entitások ezt egy pillanat alatt képesek megtenni,
akkor egy pillanat alatt továbbléphetnek, ha pedig ez egyetlen főciklus
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során megtörténik, akkor a harmadik denzitású bolygó a ciklus végére
valóban kiürül.
Azonban ez, vagyis a harmadik denzitású fejlődés az egységes végtelen
univerzumban, sokkal inkább a medián vagy mondjuk úgy, középérték felé mutat, hogy egy kis szüret van az első ciklus után, a többiek
jelentős polarizációja mellett; a második egy jóval nagyobb szüret, a
fennmaradók még számottevőbb polarizációjával, míg a harmadik
ciklus a folyamat betetőzése, s a szüret ekkor befejeződik.
20.28

Kérdező: Nagyon jó. Várt-e akkor a Konföderáció szüretet az első

25 ezer éves időszak végére, amikor is valamekkora százalékot be lehetett volna gyűjteni a pozitív illetve a negatív negyedik denzitásba?
Ré: Ré vagyok. Ez így van. Az első főciklusban láthatjátok úgy a szerepünket, mint egy kertészét, aki ismerve az évszakot, elégedetten
várja a tavaszt. Ha nincs kikelet, és a rügyek nem bújnak elő, akkor a
kertésznek tennivalója van a kertben.
20.29

Kérdező: Úgy kell tehát értsem, hogy se pozitív, se negatív entitások

szürete nem történt e 25 ezer év végén?
Ré: Ré vagyok. Így van. Azok, akiket az Orion csoportnak nevezel,
tettek egy kísérletet információk felkínálásával az akkori ciklus harmadik denzitásúi számára. Ám ezen információk nem ütöttek szöget a
fejébe azoknak, akik a polaritás ezen útjának követésével foglalták el
magukat.
20.30

Kérdező: Miféle technikát használt az Orion csoport az információk

átadására?
Ré: Ré vagyok. Kétfajta felhasznált technika volt: az első gondolatátvitel vagy amit „telepátiának” mondhattok, a második bizonyos kövek
elrendezése, hogy azok erős hatalmi befolyásokat sugalljanak, konkrétan szobrok és sziklaképződmények – ahogy hívjátok őket – a csendes-óceáni területeiteken, és egy mértékig – ahogy most értitek ezeket
– a közép-amerikai régiótokban.
20.31

Kérdező: A húsvét-szigeteki kőfejekről beszélsz egyrészt?
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Ré: Ré vagyok. Úgy van.
20.32

Kérdező: Hogyan tudnák efféle kövek az embereket az önmaguk

szolgálata útjának követésére rávenni?
Ré: Ré vagyok. Képzeld el, ha gondolod, hogy az entitások oly módon élnek, hogy tudat/test/lélek komplexumuk látszólag olyan erők
kiszolgáltatottja, amelyeket ők nem képesek irányítani. Ha adott egy
feltöltött entitás, úgymint egy kőszobor vagy egy sziklaképződmény,
semmi egyébbel, mint hatalommal feltöltve, akkor az adott műtárgy
vagy képződmény szemlélőinek szabad akarata számára lehetségessé
válik, hogy ezen erőket, a nem irányítható dolgok hatalmát neki tulajdonítsa. Így aztán ez rendelkezik a más-ének feletti hatalom további
torzulásainak potenciáljával is.
20.33

Kérdező: Hogyan épültek meg ezek a kőfejek?
Ré: Ré vagyok. Gondolattal épültek egy az elme mélyén, a tudat-fa
törzsén történő letapogatást követően, megtekintve azokat a képeket,
amelyek a legvalószínűbben keltenek a szemlélőben félelemmel vegyült tiszteletet.

20.34

Kérdező: Maguk tették meg ezt az orioni entitások? A fizikai síkon

vitték végbe? Leszálltak, felépíttették egy testben élő személlyel, vagy
mentális létsíkokról hatottak ide?
Ré: Ré vagyok. Közel az összes ilyen építményt és képződményt a
távolból készítették el gondolattal. Egy nagyon keveset későbbi időkben hoztak létre az eredeti kitalált felépítmények imitálására a ti földi
létsíkotok/denzitásotok entitásai.
20.35

Kérdező: Milyen denzitású orioni entitás hozta létre ezeket a fejeket?
Ré: Ré vagyok. Ennek az adott entitásnak, amelyik e lehetőséget az
első főciklusotok bélieknek felkínálta, a negyedik denzitás, vagyis a
szeretet vagy megértés denzitása volt a rezgési szintje.
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20.36

Kérdező: Ugyanazt az elnevezésrendszert használod a negatív negye-

dik denzitásra, mint a pozitív negyedik denzitásra. Mindkettőt a szeretet vagy megértés dimenziójának nevezik, így van?
Ré: Ré vagyok. Igen. A szeretet vagy megértés, vonatkozzon az énre
vagy az énre más-én iránt, ugyanaz.
20.37

Kérdező: Mi volt e fejek megalkotásának pontos múltbéli dátuma?
Ré: Ré vagyok. Ez körülbelül 60 ezer év(etek)e volt kontinuumotok
elmúlt idejében/terében.

20.38

Kérdező: Dél-Amerikában milyen építményeket emeltek?
Ré: Ré vagyok. Ezen a helyen néhány jellegzetes szobor került megmintázásra, néhány képződmény abból, amit kőnek hívtok, valamint
néhány kőből és földből együttesen kialakított formáció.

20.39

Kérdező: A Nazca-vonalak is ide tartoznak?
Ré: Ré vagyok. Ez így van.

20.40

Kérdező: Miután ezeket csak a magasból lehet látni, mi hasznuk volt

így?
Ré: Ré vagyok. A formációk előnye a hatalom energiájával való feltöltöttségükből származott.
20.41

Kérdező: Egy kissé zavarban vagyok. Ezek a Nazca vonalak aligha

értelmezhetők egy felszínen járó-kelő egyén számára. Ő nem látna
egyebet, mint töréseket a felszínen. Ám ha felrepülsz a magasba, onnan már láthatod a rajzokat. Hogyan lehetett ez hatással a felszínen
járó-kelő entitásokra?
Ré: Ré vagyok. Akkora mennyiségű idő/tér eltűntével, ami most a
jelenetek, nehéz érzékelni, hogy a 60 ezer évvel ezelőtti idő/térben a
föld formája olyan volt, hogy ezek látszólag hatalmas tervrajzokba
rendeződtek távoli hegyek előnyös pontjáról.
20.42

Kérdező: Más szavakkal akkoriban hegyekről lehetett lenézni ezekre a

vonalakra?
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Ré: Ré vagyok. Ez lesz ennek az ülésnek az utolsó kérdése.
Az egész síkságon, amit ma ezen a területen láttok, sok helyütt hegyek
tornyosultak. Az idő/tér kontinuum széllel és időjárással telt el, nagy
részben ahogy mondanád, erodálva mind az akkor oda tervezett némelyest ijesztő méretű földből készült alkotásokat, mind pedig a környező táj jellegét.
20.43

Kérdező: Akkor azt hiszem, értem, hogy ezek a vonalak csak halvány

emlékei mindannak, ami egykor ott volt.
Ré: Ré vagyok. Ez így van.
20.44

Kérdező: Köszönjük. Tudnunk kell, hogy lehetséges-e vagy sem egy

másik üléssel folytatni még ma, és hogy van-e esetleg valami, amit az
instrumentum kényelméért megtehetnénk.
Ré: Ré vagyok. Lehetséges. Kérünk, hogy gondosan figyeljetek az
instrumentum tájolására. Egyébiránt lelkiismeretesek vagytok.
Van még rövid kérdés a lezárás előtt?
20.45

Kérdező: A következő ülésen az első 25 ezer év pozitív irányultságú

egyedeinek fejlődésére szeretnék koncentrálni. Tudom, hogy nem
tehetsz javaslatokat. De ez olyasminek tűnik, ami… Remélem, hogy a
megfelelő irányba haladok a harmadik denzitásunk fejlődésének és
történelmi befolyásainak kutatásában. Tehetsz valamilyen megjegyzést
erre vonatkozóan?
Ré: Ré vagyok. A döntéseket te hozod meg a saját belátásod szerint.
Ré vagyok. Az Egységes Végtelen Teremtő szeretetében és fényében
hagylak magatokra benneteket. Járjatok hát az Egy Teremtő erejében
és békéjében örvendezve. Adonai.
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1981. február 10.
21.0

Ré: Ré vagyok. Üdvözöllek titeket a Végtelen Teremtő szeretetében és
fényében. Most kommunikálunk.

21.1

Kérdező: Van néhány kérdésem, amiket nem szeretnék elfelejteni

ezen az ülésen megkérdezni, így felteszem őket most.
Az első kérdés: E könyv jövőbeli tartalmára befolyással lenne-e bármilyen módon, ha az instrumentum elolvasná a már idáig átjött anyagot?
Ré: Ré vagyok. A mi általunk ezen az instrumentumon keresztül felkínált jövőbeli – ahogy ti mértek az idő/térben – kommunikációk
nem kapcsolódnak az instrumentum tudat komplexumához. Ez két
dolognak a következménye: először is az instrumentum hű visszaadásának, hogy tudniillik saját akaratát a Végtelen Teremtő szolgálatára
kötelezte el, másodszor pedig a mi társas memória komplexumunk
torzulása/felfogásának, hogy – adva lévén a hang vibrációs komplexumok használatának szüksége – az anyag kommunikációjának leghatékonyabb, azaz legkisebb torzulással járó módja az, ha a tudat komplexum el van távolítva a tudat/test/lélek komplexumból, hogy bármely
instrumentum irányulásaitól mentesen kommunikálhassunk.
21.2

Kérdező: Egy kis adalék ehhez: Te az instrumentum szókincsét, vagy

a saját szókincsedet használod, miközben velünk kommunikálsz?
Ré: Ré vagyok. A számotokra ismerős nyelv szókincsét használjuk. Ez
nem az instrumentum szókincse, noha ez az adott tudat/test/lélek
komplexum elegendő mennyiségű hang vibrációs komplexum használatát megtartja, hogy így a megkülönböztetésnek gyakran nincs is
jelentősége.
21.3

Kérdező: Andrija Puharich a hónap végén ellátogat hozzánk. Elolvas-

hatja a nem publikált gyógyítási anyagot?
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Ré: Ré vagyok. Az entitásnak, akiről beszélsz, némileg módosult formában ugyan, de megvannak az ismeretei erről az anyagról tudatos
emlékezetében. Ebből adódóan ártalmatlan az entitás számára lehetővé tenni, hogy megismerkedjék az anyaggal. Kérnénk azonban a Henry tudat/test/lélek komplexum kellő felkészítését meditációval, kontemplációval* vagy imával, mielőtt belépne ezekre az ülésekre. Jelenleg, ahogy mondtuk is már korábban, a tudat/test/lélek komplexum
vibrációs torzulása nem megfelelő.
21.4

Kérdező: Már döntöttem arra vonatkozóan, hogy kizárjuk őt ezekről

az ülésekről. Csak az anyag elolvasását gondoltam megengedni neki.
Az egyetlen egyéb dolog, amit észrevettem az anyagon belül, ahogy az
most létezik, hogy van egy bizonyos kijelentés, amely megérteni engedteti vele, hogy szerintem ki is volt igazából Spectra. Az én kötelességemnek tűnik, hogy eltávolítsam ezt az ő ismeretei közül, hogy
megőrizzük ugyanazt a szabad akaratot, amelyet te próbáltál megőrizni az izraeli Spectra kontaktus eredetének meg nem nevezésével. Így
van?
Ré: Ré vagyok. Ez a te megfontolásod dolga.
21.5

Kérdező: Gondoltam, hogy ezt fogod mondani.

Most térjünk akkor vissza a munkánkra, vagyis a könyvre.
Miközben a 75 ezer éves nagyciklus ezen első részét lassan lefedjük,
egy kicsit szeretnék visszamenni – elég nagy időt, ami azt illeti – 75
ezer évvel előttre, és még egy pillantást vetni a maldeki entitások átvitelére, hogy ezt a dolgot tisztába tegyük. Szeretném leellenőriztetni a
dátumot, amelyet megadtál, mivel a korai szakaszokban volt néhány
torzulás a számokban, és attól félek, talán ez is torzulhatott. Hány
évvel ezelőtt is lettek áthozva a maldekiek?
Ré: Ré vagyok. Az említett entitásoknak számos átmenete volt, az első
500 ezer évetekkel ezelőtt, ahogy ti méritek az időt. Ekkor az entitások egy csomóba mentek át. Ez, ti úgy mondanátok, eónokig eltar*

szemlélődéssel
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tott, többszázezer évetekig. A nekik segíteni próbálók újra és újra képtelenek voltak elérni őket.
Egy a ti időmércétekkel hozzávetőlegesen 200 ezer évetekkel ezelőtti
időpontban egy konföderációs entitás képes volt elkezdeni meglazítani
ezt a csomót, amelyet a planetáris megsemmisülés idején senki sem
került el. Az entitások ekkor újra a belső avagy idő/tér dimenziókba
lettek áthozva, és hosszas gyógyítási folyamaton estek át. Amikorra ez
befejeződött, az entitások újból képessé váltak mondjuk úgy, a legmegfelelőbb intézkedés meghatározására könnyítő feltételek felállításáról tetteik következményei számára. 46 ezer évetekkel a múltatokban, ahogy az időt ti méritek (ez közelítően értendő), az entitások a
planetáris szféra belsejében választottak inkarnációt.
21.6

Kérdező: Értem, ezek szerint maldeki entitások inkarnációja nem

történt e 75 ezres mesterciklus előtt. Így van?
Ré: Ré vagyok. Így van, harmadik denzitású idő/térben való inkarnációt feltételezve.
21.7

Tehát valamennyi entitás a második
inkarnálódott a 75 ezer éves ciklus kezdete előtt?

Kérdező:

denzitásba

Ré: Ré vagyok. Ez helytelen. Ezek az adott entitások az idő/tér harmadik denzitásba, vagyis az úgymondott belső síkokba inkarnálódtak,
ahol a gyógyulás folyamatában vettek részt és tetteik felismerését közelítették.
21.8

Kérdező: Nem akarok olyan területekre tévedni, amit már egyszer

áttárgyaltunk, de van néhány pont, aminek teljes megértése nekünk
gondot jelent, és néha más módon kell a kérdést feltennem, mire
megértem a gondolatmenetet.
Szóval tudható, hogy a 75 ezer éves ciklus kezdetekor már teljes érvényű volt a karantén. Feltételezem, hogy az Őrzők tisztában voltak a
szabad akarat megsértésével, ami akkor lett volna érvényes, ha nem
állítják fel a karantént, s ezért tették meg. Így van?
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Ré: Ré vagyok. Ez részben helytelen. A helytelenség a következő: Az
entitások, akiknek a Vörös Bolygótokon való harmadik denzitású léte
idejekorán bevégződött, az erre a harmadik denzitásra való áthozataluk alatt genetikai segítséget kaptak. Ámbár ez segítő szándékból történt, egyesek mégis a szabad akarat megsértéseként értékelték. A
fénykarantént – amely az Őrzőkből vagy ahogy még nevezhetnétek
őket, a kertészekből állt, és egyébként is érvényben lett volna – megerősítették.
21.9

Kérdező: A 75 ezer éves ciklus indulásakor az átlagéletkor körülbelül

900 év volt. Mi volt akkoriban a reinkarnáció – hogy úgy mondjam –
ütemezési megfontolása, és a harmadik denzitású leszületések közötti
időközökben hogyan érvényesült a tudat/test/lélek komplexum növekedése?
Ré: Ré vagyok. Ez a kérdés bonyolultabb, mint a legtöbb. Kezdjük. A
kezdő harmadik denzitású tudat/test/lélek komplexum inkarnációs
mintái sötétségből indulnak, minthogy denzitásotokat tekinthetitek –
ahogy mondanátok – alvásnak és amnéziának. Ez az egyetlen ilyen:
felejtés létsíkja. A harmadik denzitású entitásnak azért kell felejtenie,
hogy kijátszódhassanak a zavar vagy szabad akarat működései az
újonnan egyéniesült tudat komplexumban.
A kezdő entitás így minden ártatlanságában egy állatias magatartás
felé irányul, miközben más-éneket csak az én meghosszabbításának
tekint az össz-én megőrzése érdekében. Az entitás fokozatosan ráébred, hogy olyan szükségletei is vannak, amelyek mondjuk úgy, nem
állatiasak: vagyis amelyek szükségtelenek a túlélésben. Néhány ezek
közül: a társak szüksége, a nevetés szüksége, a szépség szüksége, az őt
körülvevő világ megismerésének szüksége. Ezek a kezdő igények.
Ahogy inkarnációi kezdenek halmozódni, további szükségeket is felfedez: a kereskedés szüksége, a szükség, hogy szeressen, a szükség,
hogy szeressék, és annak szüksége, hogy az állatias viselkedésmódokat
egy magasabb nézőpontba emelje.
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A harmadik denzitású ciklusok első szakaszában az inkarnációk önműködőek, és a fizikai hordozó energiakomplexumának megszűntekor gyorsan végbemennek. Az inkarnáció tapasztalatainak áttekintési
vagy gyógyítási szükséglete csekély. Ahogy – mint neveznétek – az
energiaközpontok kezdenek fokozottabban működésbe lépni, a megtestesülések során átélt tapasztalatok tartalmának egyre nagyobb
mennyisége fonódik a szeretet leckéi köré.
Így a leszületések között eltöltött – ahogy értitek – idő hosszabbodik,
hogy megfelelő figyelem fordítódjon az előző inkarnáció megéléseinek
áttekintésére és begyógyítására. Egy ponton a harmadik denzitás során
a zöld színű energiacentrum aktiválódik, és ettől a ponttól kezdődően
a leszületések többé nem lesznek automatikusak.
21.10

Kérdező: A nem automatikus leszületés, feltételezem, azt jelenti, hogy

az entitás maga döntheti el, hogy a saját tanulása érdekében mikor
kíván testet ölteni. Ő választja ki a szüleit is?
Ré: Ré vagyok. Így van.
21.11

Kérdező: A ciklusunk jelen pontján, közel a végéhez, a leszülető

entitások hány százaléka dönt saját maga?
Ré: Ré vagyok. Körülbelül 54%.
21.12

Kérdező: Köszönöm. Ebben az első 25 ezer éves ciklusban volt-e

valamilyen ipari fejlődés, bármilyen gép a nép szolgálatában?
Ré: Ré vagyok. A „gép” kifejezést abban az értelemben használva,
ahogy tulajdonítod, a válasz nem. Léteztek azonban a fa és kő különféle implementációi, amelyeket élelemszerzésre és agresszióra használtak.
21.13

Kérdező:
Kérdez ő: Az első 25 ezer éves ciklus végén volt-e gyorsan végbemenő

fizikai változás, olyan, amilyen egy 75 ezer éves ciklus végén fordul
elő, vagy ez csak egy a szüreti időszakra vonatkozó pontjelző?
Ré: Ré vagyok. Nem történt változás, leszámítva, ahogy az intelligens
energiának megfelelően, vagy amit fizikai evolúciónak neveznétek, a
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fizikai komplexumok alkalmazkodnak a környezetükhöz, mégpedig
bőrszínükkel az élőhelyük fekvéséhez, illetve a testmagasság fokozatos
növekedésével a javuló táplálékfelvételi viszonyokhoz.
21.14

Kérdező: Felteszem akkor, hogy az első 25 ezer éves időszak után az

Őrzők azt találták, hogy sem a pozitívan, sem a negatívan irányultak
körében nem volt begyűjthető entitás. Mondd el, kérlek, hogy ekkor
mi történt. Milyen intézkedéseket hoztak?
Ré: Ré vagyok. Nem hoztak intézkedéseket, kivéve, hogy nyitottak
maradtak esetleges segítségkérő hívások vagy megértések irányába, a
denzitás egyéneinek köréből. A Konföderáció a tanulás szemszögéből
hasznos feltételek megtartásában érdekelt. Ezek legnagyobbrészt a
szabad akarat primér torzulása körül forognak.
21.15

Kérdező: Akkor a konföderációs kertészek feltételezem, semmit nem

tettek addig, amíg a kertjük egyes palántái segítségül nem hívták őket.
Így van?
Ré: Ré vagyok. Ez így van.
21.16

Kérdező: Mikor esett meg és hogyan zajlott le az első hívás?
Ré: Ré vagyok. Az első hívás hozzávetőlegesen 46 ezer évetekkel ezelőtt történt. E hívás a maldekiek részéről jött. Ezek az entitások tisztában voltak vele, hogy tetteik következményei kiigazításra szorulnak,
és testet öltött állapotukban némi tanácstalanságban ácsorogtak inkarnációjuk körülményeit illetően: a tudattalan lény tisztában, a tudatos meglehetős zavarban. Ez eredményezett hívást. A Konföderáció
szeretetet és fényt küldött ezekhez az entitásokhoz.

21.17

Kérdező: Miként küldte a Konföderáció ezt a szeretetet és fényt? Mit

tettek pontosan?
Ré: Ré vagyok. A Konföderáción belül vannak planetáris entitások,
akik planetáris szférájukról működvén más egyebet sem tesznek, mint
szeretetet és fényt küldenek tiszta forrásban a hívóknak. Ezt nem fogalmi gondolatok formájában teszik, hanem tiszta és differenciálatlan
szeretet formájában.
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21.18

Kérdező: Az Egység Törvényének elsődleges torzulása szükségessé

tette-e, hogy az önszolgálat irányultságú csoport is ugyanannyi időt
kapjon, hogy úgy mondjam?
Ré: Ré vagyok. Ebben az esetben ez egy jó időtökig nem volt szükséges, az entitások irányultságának köszönhetően.
21.19

Kérdező: Miért, milyen volt az irányultságuk?
Ré: Ré vagyok. Ezen entitások irányultsága olyan volt, hogy a Konföderáció segítségét nem érzékelték.

21.20

Kérdező: Mivelhogy nem érzékelték, így nem kellett kiegyensúlyozni

sem. Így van?
Ré: Ré vagyok. Így van. Az esély az, amit ki kell egyensúlyozni. Ha
nem volt felfogás, akkor esély sem volt. Amennyiben lehetőség kínálkozik, akkor minden alkalmat ki kell egyensúlyozni, mely egyensúlyt
nemcsak a segítséget felkínálók pozitív ill. negatív irányultsága állítja
fel, hanem a segítséget kérők irányultsága is.
21.21

Kérdező: Értem. Szeretnék itt akkor egy kérdést letisztázni. Mikor

volt az Orion csoport első kontaktusa, években?
Ré: Ré vagyok. Ahogy mondtuk, az Orion csoport körülbelül 60 ezer
évvel ezelőtt kísérelt meg kapcsolatot a múltban, ahogy ti méritek az
időt.
21.22

Kérdező: De akkor… Elnézést, úgy értettem, hogy az első próbálko-

zás a második főciklusban. Már a második 25 ezer évnél járunk. Hány
éve volt az Orion csoport próbálkozása ebben a ciklusban?
Ré: Ré vagyok. Az Orion csoport következő kísérlete egy már termékenyebb területen, körülbelül 3600 évvel ezelőtt történt a múltban,
ahogy ti méritek az időt.
21.23

Kérdező: Másszóval 46 ezer évvel ezelőtt az Orion csoport nem pró-

bálkozott a kapcsolatteremtéssel, így van?
Ré: Ré vagyok. Így van.
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21.24

Kérdező:
Kérd ező: A második 25 ezer éves ciklus Lemúria korszaka volt?
Ré: Ré vagyok. Ez helytelen, ámbár azok, akik Lemúria természeti
katasztrófa általi pusztulása elől megmenekültek, és így lemúriai háttérrel rendelkeztek, különböző helyszíneken folytatták tanulás/tanításaikat Dél-Amerikátoktól kezdve egészen… (vége a szalag-

nak)
21.25

Kérdező: …éve szenvedett Lemúria katasztrófát?
Ré: Ré vagyok. Ez körülbelül 50 ezer évetekkel ezelőtt történt. A kezdete körülbelül 53 ezer éve. A pusztulás az első főciklus utolsó kisciklusában lezajlott.

21.26

Kérdező: Mester- vagy főciklust akartál mondani?
Ré: Ré vagyok. A főciklus a megfelelő vibrációs hang komplexum.

21.27

Kérdező: Köszönöm. Az első főciklus lezárulásának vajon köze van-e

Lemúria pusztulásához, vagy ez a pusztulás véletlenül esett egybe a
ciklus végével?
Ré: Egy főciklus végekor az energiák összefutása és egybetorkollása
figyelhető meg. Ez elősegített egy már amúgy is elkerülhetetlen igazodást bolygó szférátok felszíni mozgásaiban.
21.28

Kérdező: Nagyon köszönjük. Bocsánat azért, amiért ilyen ügyetlenül

fogalmaztam meg a kérdéseimet, de ez gyönyörűen letisztázta a felfogásomat, köszönet érte.
A második 25 ezer éves főciklusban kifejlődtek-e nagy kultúrák?
Ré: Ré vagyok. A technológia nagyságát tekintve nem voltak nagy
társadalmak ebben a ciklusban. Jelentkezett némi fejlődés a denebiek
körében, akik ott választottak testbe születést, amit Kínának mondanátok.
Megfelelő pozitív lépések történtek a zöld színű energiaközpont aktiválásában bolygó szférátok több részén is, beleértve Amerikát, az általatok Afrikának nevezett kontinenst, az Ausztráliának hívott szigetet,
az Indiának mondott földrészt, és szintúgy több más, elszórt népet.
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Ezek egyike sem érte el azt a szintet, amit nagynak mondanál, minthogy Lemúria és Atlantisz nagyságáról való tudomásod az erős társadalmi komplexumok plusz Atlantisz esetében az igen előrehaladott
műszaki felfogások kialakulására vezethető vissza.
Mindamellett planetáris szférátok ahogy ismeritek, dél-amerikai területén egy nagy vibrációs torzulás fejlődött ki a szeretet felé. Ezek az
entitások szüretelhetők voltak a második főciklus végén anélkül is,
hogy erős társas vagy műszaki komplexumokat alkottak volna.
Ez lesz a mostani ülés utolsó teljes hosszúságú kérdése. Minthogy az
instrumentum eléggé kimerült, van-e olyan rövid kérdés, amit mielőtt
a munkát lezárnánk, még gyorsan megválaszolhatunk?
21.29

Kérdező: Csak szeretnék elnézést kérni a zavarért, ami e második

25 ezer év tárgyalásánál a részemről felmerült.
Megkérdezem, hogy az instrumentum kényelméért tehetünk-e valamit. Szeretnénk egy második ülést is ma.
Ré: Ré vagyok. Megfigyelhettek egy csekélyebb tájolási hibát a könyv,
a gyertya és a tömjénző merőlegessége között. Ez nem jelentős, ámde
mint mondtuk, halmozódó hatásai nem kedvezőek az instrumentumra nézve. Lelkiismeretesek vagytok. Megadva a megfelelő testi gyakorlatokat és manipulációt az instrumentum fizikai komplexumának,
lehet egy második ülést tartani.
Ré vagyok. Az Egységes Végtelen Teremtő szeretetében és fényében
hagylak itt benneteket. Járjatok hát az Egy Teremtő erejében és békéjében örvendezve. Adonai.
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1981. február 10.
22.0

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

22.1

Kérdező: Az instrumentum szeretne egy pár kérdést intézni hozzád.

Először ezeket sütném el. Szeretné tudni, hogy miért érzi a tömjén
illatát különböző helyeken a nap más és más időpontjában?
Ré: Ré vagyok. Ez az instrumentum egy egész életet töltött el a szolgálat oltalmába ajánlva fel magát. Ez volt az, ami az instrumentumot
a tér/idő e jelen nexusába vonzotta, tudatos és tudattalan torzulással a
szolgálat irányába, további tudatos torzulással a kommunikációkkal
való szolgálat felé. Minden egyes alkalommal – ahogy te ezt fogalmaznád –, amint végrehajtjuk ezt a munkaülést, társas memória
komplexumunk vibrációs torzulása egyre határozottabban szövődik
össze eme instrumentum szolgálat irányú tudattalan torzulásaival.
Vagyis részei leszünk a közvetítő vibrációs komplexumának, ő pedig a
miénknek. Ez a tudattalan szintjén történik, azon a szinten, ahol az
elme lehatol egész a tudat gyökereihez, melyeket hívhattok kozmikus
gyökereknek. Az instrumentum nincs tudatában vibrációs komplexum szövedéke eme lassú megváltozásának. Ahogy azonban odaadását
mindkét szinten fenntartja, és a munkaszakaszok haladnak előre, jelképes formában jeleket küld neki a tudattalan. Mivel ez a közvetítő
rendkívüli szenvedéllyel rendelkezik a szaglásérzékét illetően, így a
társítás tudattalanul jön létre, és az entitás a jellegzetes illat gondolatformáját érzékeli.
22.2

Kérdező: Másodsorban azt is szeretné megtudni, miért érzi egészsége-

sebbnek magát most, hogy ezeket az üléseket elkezdte, és ahogy az
ülésekkel haladunk előre.
Ré: Ré vagyok. Ez az entitás szabad akaratának hatásköre. Az entitás,
jó néhány évetek óta, hang vibrációs komplexumoknak egy bizonyos
sorozatát imádkozza el a kommunikációkra való megnyílásai előtt.
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Mielőtt a transz állapotot elérné, ez az ima benne marad a tudat
komplexum tudatos részében, és bár segít, korántsem olyan hatékony,
mint – miként e vibrációs hang komplexum-sort hívnátok – az imának a következménye, amely aztán közvetlenül a tudattalan szintre
kerül, hogy még kritikusabban hasson a lélek komplexumtól jövő
kommunikációra.
Emellett az entitás e munka hatására elkezdett elfogadni bizonyos
korlátozásokat, amiket olyan szolgálatok előkészítése céljából vállalt
magára, mint amilyet most gyakorol. Ez is segít átrendezni a fizikai
komplexum torzulásait a fájdalom tekintetében.
22.3

Kérdező: Köszönjük. Most a második főciklus végének tisztázása

érdekében teszek fel néhány kérdést. Azután rátérünk a harmadik és
egyben utolsó főciklusra.
Elmondanád, mi volt az átlagos életkor a második főciklus végén?
Ré: Ré vagyok. A második főciklus végén az átlagos életkor olyan
volt, amilyennek ma ismeritek, némi variációval földrajzilag elzárt
népek körében, akik az intelligens energiával jobban harmóniában
álltak és kevésbé voltak harcias vérmérsékletűek.
22.4

Kérdező: Években is ki tudnád fejezni a második főciklus végi átlag-

életkort?
Ré: Ré vagyok. Az átlag talán félrevezető. Ha precízek akarunk lenni,
sokan körülbelül 35-40 éveteket töltöttek el egy megtestesülésben,
nem tartva abnormálisnak a száz éveteket megközelítő élethossz lehetőségét sem.
22.5

Kérdező: Feltételezhetem akkor, hogy a hétszáz évről kevesebb, mint

száz évre történő drasztikus lecsökkenést az átlagéletkor hosszában e
második 25 ezer év során a mások szolgálata hiányának elmélyülése
okozta.
Ré: Ré vagyok. Ez részben igaz. A második ciklus végére foganatosodni kezdődött a Felelősség Törvénye az entitások egyre növekvő
képessége révén, hogy értelmezni tudjanak olyan leckéket, amiket ez
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alatt a denzitás alatt kell elsajátítani. Ekképpen az entitások számos
utat-módot fedeztek fel, melyekkel harcias természetről tettek tanúbizonyságot nemcsak törzsek között vagy amit nemzeteknek mondanál,
hanem az egyes emberek személyes kapcsolatai tekintetében is; a cserekereskedelem elképzelése sok esetben utat nyitott a pénz fogalmának, a birtoklás koncepciója pedig szintúgy fölénybe került a
nem-birtoklás elvével szemben egyéni és csoport szinten egyaránt.
Meg aztán az egyes entitásoknak sokkal több kifinomult mód lett
lehetővé téve arra, hogy kimutassák a szolgálatot vagy mások iránt,
vagy mások manipulációjának torzulásával saját maguk felé. Amint az
egyes leckéket megértették: megosztani, adni, kötetlen hálával kapni –
valamennyi leckét elutasíthatták a gyakorlatban.
Az efféle tanulás/tanítás gyümölcseinek felmutatása híján az élettartam drasztikusan lecsökkent, mivel a megtiszteltetés/kötelesség szabályai nem kerültek elfogadásra.
22.6

Kérdező: Ez a lerövidült életkor segíti-e az entitást valamilyen mó-

don, hogy így pl. több időt tölthet inkarnációk között, hogy áttekintse hibáit, vagy pedig hátráltatja a rövidebb élet?
Ré: Ré vagyok. Mindkettő igaz. Az élettartam rövidülése az Egység
Törvényének egy torzulása, mely arra utal, hogy az entitás ne kapjon
több tapasztalatot attól nagyobb intenzitással, mint amit el képes viselni. Ez csak egyéni szinten érvényes, planetáris vagy társas komplexumokra nem áll fenn.
Vagyis így a megrövidült életkor annak tudható be, hogy az entitást ki
szükséges venni a tapasztalás hevességéből, ami akkor következik be,
ha a bölcsesség és a szeretet – miután visszautasította őket – anélkül
küldődik vissza a Teremtő tudatosságába, hogy az én részeként elfogadta volna azokat, majd pedig az entitás rákényszerül a gyógyíttatásra
és az inkarnáció hosszas kiértékelésére.
A helytelenség igazából abban áll, hogy a megfelelő körülményekben
részesülve
egy
jóval
hosszabb
megtestesülés
tér/idő
kontinuumotokban igen hasznos ezen intenzív munka lefolytatására,
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amíg az illető a katalitikus folyamatok révén elérkezik a tanulságok
leszűréséig.
22.7

Kérdező: Beszéltél egy dél-amerikai csoportról, amelyik szüretelhető

lett a második ciklus végére. Az ő átlagéletkoruk mekkora volt a második ciklus végén?
Ré: Ré vagyok. Ez az elszigetelt csoport az e denzitásnak megfelelő
kilencszáz éves élettartam felé nyújtózó korokat élt meg.
22.8

Kérdező: Gondolom, hogy az általunk most tapasztalt planetáris

tevékenység, amely úgy látszik, minden életkort lerövidít itt, akkoriban nem volt elég erős ahhoz, hogy őrájuk is kihasson, és az ő élethosszukat is lecsökkentse. Ez így van?
Ré: Ré vagyok. Valóban így van. Érdemes észben tartani, hogy a
tér/időnek abban a nexusában lehetséges volt az izoláció.
22.9

Kérdező: Mennyi ember élt akkoriban a Földön összesen, azaz há-

nyan voltak a fizikai síkra leszületve bármely adott időpontban?
Ré: Ré vagyok. Feltételezem, hogy kérdésed az inkarnált tudat/test/lélek komplexumok számára irányul a második főciklus végén: ez a szám hozzávetőlegesen 345 ezer entitás.
22.10

Kérdező: Körülbelül hányan voltak szüretelhetők ebből a teljes lét-

számból a ciklus végén?
Ré: Ré vagyok. Nagyjából 150 entitás volt begyűjthető.
22.11

Kérdező: Majd ahogy a következő ciklus megkezdődött, ezek az

entitások voltak azok, akik maradtak a bolygón dolgozni?
Ré: Ré vagyok. Ezeket az entitásokat meglátogatta a Konföderáció, és
maradni kívántak, hogy segítsék a planetáris tudatosságot. Így van.
22.12

Kérdező: Miféle látogatást tett a Konföderáció e 150 entitás csoport-

jánál?
Ré: Ré vagyok. Egy fénylény jelent meg egy olyasmit hordozva, amit
fénypajzsnak lehetne nevezni. Beszélt a mindenség egységéről és vég290
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telenségéről, és mindazokról a dolgokról, amik a szüretre készeket
várják. Arany szavakkal rajzolta meg az átélhető szeretet csodáit. Majd
telepatikus kapcsolatot létesítve bemutatót tartott azoknak, akiket a
planetáris komplexum tekintetében aggasztott a harmadik denzitás
szorult helyzete. Ezt követően távozott.
22.13

Kérdező: Aztán mind a 150 entitás úgy döntött, hogy a Földön

marad és az elkövetkező 25 ezer éves ciklusban segédkezik?
Ré: Ré vagyok. Ez így van. Egy csoportként együtt maradtak. Voltak
e kultúrához csak távolról kötődők, akik nem maradtak velük. Ám
őket sem lehetett szüretelni, így a harmadik denzitás legmagasabb,
hogy úgy mondjuk, aloktávjáról indulva megismételték a denzitást.
Sokan azok közül, akiknek szeretetteljes természetük volt, nem Vándorok, hanem kimondottan e második ciklusból valók.
22.14

Kérdező: Ezek az entitások még most is velünk vannak a jelenlegi

ciklusban?
Ré: Ré vagyok. A harmadik denzitás főciklusát újraismétlő entitások
néhány ritka esetben el tudtak menni. De ezek az entitások úgy döntöttek, hogy csatlakoznak a testvéreikhez, ahogy ti neveznétek ezen
entitásokat.
22.15

Kérdező: Van-e az entitások közt olyan név, amely ismerősen csengne

számunkra a történelmi múltunkból?
Ré: Ré vagyok. A Szent Ágoston hang vibrációs komplexumú ilyen
természetű. Szent Teréz ilyen természetű. Assisi Szent Ferenc ilyen
természetű. Ezek az entitások, mivel ahogy mondanátok, szerzetesi
hátterűek, ugyanilyen fajta, a további tanulás számára alkalmas légkörben találtak új testre.
22.16

Kérdező: Minthogy a ciklus véget ért 25 ezer éve, mi volt a Konföde-

ráció első benyomása a szüret elmaradására?
Ré: Ré vagyok. Aggódni kezdtünk.
22.17

Kérdező: Azonnal tettetek lépéseket, vagy vártatok a hívásra?
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Ré: Ré vagyok. A Szaturnusz Tanácsa csak annyit tett, hogy más
harmadik denzitású, nem Vándor tudat/test/lélek komplexumokat is
belépni engedett a harmadik denzitásba, akiknek további harmadik
denzitású tapasztalatokra volt szükségük. Ezeket találomra hajtották
végre, nehogy a szabad akarat sérüljön, mivel ekkor még nem érkezett
hívás.
22.18

Kérdező: A következő lépést akkor tette a Konföderáció, amikor

hívás történt?
Ré: Ré vagyok. Így van.
22.19

Kérdező: Ki vagy mely csoport szülte ezt a hívást, és mit tett a Kon-

föderáció?
Ré: Ré vagyok. A hívás az atlantisziaktól jött. A hívás olyasmire irányult, amit egy felfogásnak neveznél más-ének megsegítése felé torzulással. A tett pedig olyan volt, amilyennek te is részese vagy: információs benyomások médiumok közreműködésével, ahogy neveznéd
őket.
22.20

Kérdező: Tehát ez az első hívás még valamikor azelőtt történt, hogy

Atlantisz technológiailag fejletté vált volna?
Ré: Ré vagyok. Ez alapjaiban igaz.
22.21

Kérdező: Akkor Atlantisz technikai előrelépése ennek a hívásnak volt

köszönhető? Felteszem, a hívásra azért feleltek, hogy elhozzák nekik az
Egység Törvényét, no meg a Szeretet Törvényét mint az Egység Törvénye egy torzulását, de vajon műszaki jellegű információkat is kaptak, amitől oly magasan fejlett technikai társadalommá nőttek?
Ré: Ré vagyok. Először még nem. Körülbelül ugyanakkor, amikor mi
először feltűntünk Egyiptom egén, majd onnantól folyamatosan, a
Konföderáció más tagjai is felbukkantak az atlantisziaknál, akik elértek egy szintet – hogy visszaéljünk a szó értelmével: – az elméleti felfogásban, amely a kommunikációkra volt kihegyezve, hogy tanulmányokat ösztökéljen és inspiráljon az egység misztériumában.
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Emellett kér(d)ések érkeztek gyógyításra vonatkozóan, és más felfogások iránt, sőt információk kerültek átadásra kristályokkal kapcsolatosan is, meg aztán piramisok és ahogy hívjátok ezeket, templomok
építéséről, melyek a kiképzéshez kötődtek.
22.22

Kérdező: Ez a kiképzés ugyanaz a fajta beavatási kiképzés volt, mint

amiben az egyiptomiak részesültek?
Ré: Ré vagyok. Ez a tréning eltért abban, hogy a társas komplexum
sokkal – mondjuk úgy – kifinomultabb volt, gondolkodásmódjában
kevésbé ellentmondásos és barbár. Ennélfogva a templomok a tanulás
templomai voltak szemben a mi próbálkozásunkkal, hogy megpróbáljuk tökéletesen elszigetelni és piedesztálra emelni a gyógyítókat.
22.23

Kérdező: Vagyis akkor, ahogy mi mondjuk, papokat képeztek ki

ezekben a templomokban?
Ré: Ré vagyok. Nem neveznétek őket papoknak a nőtlenség, az engedelmesség és a szegénység értelmében. Ők a tanulásra való elhivatottságuk értelmében voltak papok.
A nehézségek akkor váltak láthatóvá, amikor az e tanulásban kiképzettek azzal kezdtek el próbálkozni, hogy a kristályerőket a gyógyításon
kívüli más dolgokra is felhasználják, mivel ekkor ők már nemcsak a
tanulásban voltak érdekeltek, hanem egyre inkább ott is, amit te kormánytestületnek mondanál.
22.24

Kérdező: Az összes információ úgy lett átadva nekik, mint ahogy mi

nyerjük az értesüléseket, egy instrumentumon keresztül, amilyen ez is?
Ré: Ré vagyok. Látogatások is történtek időről időre, ám ezek egyike
sem kapott jelentőséget tér/idő kontinuumotok eseményeinek – hogy
úgy mondjuk – történelmi folyamatában.
22.25

Kérdező: Szükséges volt-e számukra egy egységes társas komplexum

megléte ahhoz, hogy e látogatások megtörténhessenek? Mely feltételeknek kellett teljesülniük, hogy ezek létrejöhessenek?
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Ré: Ré vagyok. Kétféle feltétel volt: egyik az emberek egy csoportjának hívása, akiknek négyzete meghaladta a keresni vagy tanulni nem
akarók integrált ellenállását; a második a relatív naivitása azon Konföderációs tagoknak, akik úgy érezték, hogy az információk közvetlen
átadása szükségszerűen oly segítő lesz az atlantisziaknak, mint amenynyire az üdvös volt az illető konföderációs entitásoknak.
22.26

Kérdező: Már értem. Azt mondod, hogy e naiv konföderációs entitá-

sokkal ez megtörtént a múltjukban, így megvalósították ugyanazt az
atlantiszi entitások számára. Így van?
Ré: Ré vagyok. Emlékeztetünk, hogy mi is egyike vagyunk a Konföderáció ezen naiv tagjainak, és máig is e baj kártalanításán fáradozunk,
melyért felelősséget érzünk. Kötelességünk és egyben megtiszteltetésünk is, hogy következésképp tovább foglalkozzunk népetekkel egészen addig, amíg tanítás/tanulásaink torzulásainak valamennyi nyomát át nem ölelik az ellentett torzulások, és el nem érjük az egyensúlyt.
22.27

Kérdező: Értem. Akkor bemutatnám az Atlantiszról idáig alkotott

képem, te pedig kérlek, mondd meg, jól értettem-e.
Egy olyan feltételrendszer alakult ki, ahol az atlantiszi nép kellően
nagy százaléka már legalább elkezdett az Egység Törvénye irányába
haladni és az Egység Törvényét élni, s így hívását hallatta a Konföderációval. Ezt a hívást meghallották, mivel a hívás a Négyzetek Törvénye alapján felülmúlta a nem hívó atlantisziak részéről jelentkező ellentétes álláspontot. A Konföderáció aztán médiumokat használt fel –
mint amilyet most mi használunk a kommunikációhoz –, de közvetlenül is létrehozott kontaktust, ám ebből hiba származott, mivel ezzel
visszaéltek egyes atlantiszi entitások. Jól mondom?
Ré: Ré vagyok. Ez helyes, egy kivétellel. Csak egy törvény van: az
Egység Törvénye. Más úgynevezett törvények ennek a törvénynek a
torzulásai, melyek közül némely elsődleges, és a megértési folyamatban kiemelkedő fontosságú. Emellett azonban az a rendjénvaló, ha
minden úgynevezett törvényt, amit még „útnak” is szoktunk nevezni,
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torzulásként fogunk fel, semmint törvényként. Az Egység Törvényében nincs többszörösség.
Hosszában ez lesz az utolsó kérdés ebben a munkaidőben. Kérlek,
tedd fel most.
22.28

Kérdező: Mi volt az – az egyedüli kérdés, amit fel akartam tenni és

ami most eszemben van: hogy meg tudsz-e adni egy átlagos élettartamot az atlantiszi nép esetében.
Ré: Ré vagyok. Az átlagos élettartam, miként elmondtuk, félrevezető.
Kulturális tapasztalásuk kezdeti szakaszában az atlantisziak 70 és 140
év közti életkorokat éltek meg, ami természetesen közelítőleg értendő.
Növekvő hatalomvágyuk folytán a civilizáció későbbi szakaszaiban az
élettartam rohamosan csökkent, és ennek következtében lekérésre
kerültek a gyógyítási és megfiatalítási ismeretek.
Van rövid kérdésed a lezárás előtt?
22.29

Kérdező: Van valami, amit tehetnénk az instrumentum kényelméért?

Tehetünk valamit az érdekében?
Ré: Ré vagyok. Az instrumentum jól van. Valamivel nehezebb tiszta
kontaktust fenntartani olyan időszakokban, amikor egy vagy több
entitás a körben az ülés során nem teljesen tudatos. Az a kérésünk,
hogy a körben részt vevő entitások legyenek tisztában azzal, hogy a
kontaktus vitalitásának fokozásához energiájuk kívánatos. Köszönjük,
hogy lelkiismeretes vagy a kérdezésben.
Ré vagyok. Nagy örömmel hagylak benneteket az Egységes Végtelen
Teremtő szeretetében és fényében. Járjatok hát örvendve az Egy Teremtő erejében és békéjében. Adonai.
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1981. február 11.
23.0

Ré: Ré vagyok. Köszöntelek titeket a Végtelen Teremtő szeretetében
és fényében. Most kommunikálunk.

23.1

Kérdező: Tegnap szó esett a Konföderáció első kapcsolatfelvételéről a

harmadik főciklusunkban. Azt állítottad, hogy ti Egyiptom fölött
jelentetek meg körülbelül ugyanakkor, amikor Atlantisz segítséget
kapott. Elárulnád, hogy pontosan miért mentetek Egyiptomba, és
hogy első ízben miféle indítékkal, elképzelésekkel és hozzáállással érkeztetek oda?
Ré: Ré vagyok. Abban a időben, amelyről beszélsz, egyesek a sólyomfejű napistent kívánták imádni, mely előttetek úgy ismert, mint a
„Hórusz” vibrációs hang komplexum. Ez a vibrációs hang komplexum más vibrációs hang komplexumokat is felvett, ahol az imádat
tárgya a napkorong volt ilyen-olyan torzulásokban ábrázolva.
Egy jókora idő eltöltésére éreztünk indíttatást az emberek ahogy
mondanátok: letapogatásával, komolyabb érdeklődés után kutatva
bennük, amely kitenne egy akkora keresést, hogy megszegés nélkül
nyújthassunk nekik segítséget. Arra jutottunk, hogy az úgynevezett
vallásos hiedelmeiben a társas komplexum abban az időben meglehetősen önellentmondásos volt, és ennélfogva nem adódott alkalmas, a
mi vibrációinkhoz hozzáillő hívás. Tehát ekkor, amit hozzávetőleg
18 ezer évetekkel ezelőtt-ként ismertek, közbelépés nélkül eltávoztunk.
23.2

Kérdező: Tegnap azt állítottad, hogy Egyiptom egén jelentetek meg

ekkor. Az egyiptomiak is láthattak benneteket az égen?
Ré: Ré vagyok. Ez így van.
23.3

Kérdező: Mit láttak, és miként befolyásolta ez a magatartásukat?
Ré: Ré vagyok. Egy – ahogyan beszélnéd – kristálymeghajtású harang
alakú járművet láttak.
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Ez nem dúlta fel őket azon szilárd meggyőződésük okán, hogy a világ
normál menete mellett is – ahogy mondanátok – számos csoda megeshet, melyekben sok-sok istenségnek lehet természetfölötti dolgokra
erős befolyása.
23.4

Kérdező: Volt okotok láthatónak lenni szemben azzal, hogy láthatat-

lanok maradjatok?
Ré: Ré vagyok. Így van.
23.5

Kérdező: Elárulod, mi indokolta, hogy felfedjétek magatokat előttük?
Ré: Ré vagyok. Lehetővé tettük a láthatóságot, mivel mindegy volt,
látnak vagy sem.

23.6

Kérdező: Szóval ekkor nem léptetek velük kapcsolatba. Megválaszol-

nád iménti kérdéseimet az egyiptomiakkal való következő kapcsolatteremtési próbálkozásotok értelmében is?
Ré: Ré vagyok. A következő kísérlet már huzamosabb volt, egy korszakot ölelt fel. Törekvéseink nexusa vagy közepe egy megítélés volt a
mi részünkről, hogy immár elegendő hívás gyűlt össze, hogy népetek
közt megkíséreljünk személyesen, mint testvéreitek jelen lenni.
Eme tervünket a Szaturnusz Tanácsa elé tártuk, olyanféle szolgálatkész Vándorokként ajánlkozva, akik inkarnációs folyamatok nélkül,
közvetlen földreszállással jönnek el a belső síkokra. Emígy megjelentünk – vagy materializálódtunk – fizikai-kémiai komplexumokban,
mely természetünket a lehető legközelebbről képviselte e törekvésben,
hogy testvéreiteknek látsszunk, és egy korlátozott mennyiségű időt
töltsünk el az Egység Törvényének tanítóiként, mivel egyre erősebb
kötődés mutatkozott a nap testhez, mely márpedig a mi sajátos torzulásainkkal egybecsengő.
Felfedeztük, hogy minden egyes kiejtett szónál lényünkkel nem kevesebb, mint harminc benyomást adtunk le, ami zavarba ejtette azokat
az entitásokat, akiket szolgálni ide jöttünk. Egy rövid idő múlva eltávolítottuk magunkat ezektől az entitásoktól, és sok időt töltöttünk
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annak megértésén fáradozva, hogyan szolgálhatjuk legjobban azokat,
akik érdekében szeretet/fénnyel felajánlkoztunk.
Az általatok Atlantiszként ismert földrajzi egységgel kapcsolatban állók ekkor már meggyőződtek a piramis alakú építményekben rejlő
gyógyítási lehetőségekről. Ennek mérlegelése, és a két – ahogy nevezitek őket – földrajzi kultúra torzulási komplexumában rejlő különbségeknek megfelelő módosítások megtétele után újra a Tanács elé járultunk, és ezt a tervet, egyfajta segítségül az előttetek Egyiptomként
ismert területen élők gyógyítására és élettartama növelésére, a Tanács
elé terjesztettük. Ezzel a módszerrel, és párhuzamosan az Egység Törvényét kifejező életfilozófia felkínálásával, megkönnyíteni reméltük a
tanulási folyamatot. A Tanács ehhez ugyancsak beleegyezését adta.
Körülbelül 11 ezer évetekkel ezelőtt, gondolatforma használatával
beléptünk… helyesbítjük az instrumentumot. Olykor-olykor nehézségünk támad az alacsony vitalitás következtében. Körülbelül 8500
évetekkel ezelőtt, miután alaposan végiggondoltuk e megfontolásokat,
visszatértünk – noha gondolatban sosem távoztunk el – vibrációs
bolygó komplexumotok gondolatforma-területeire, és néhány évetekig – ahogy méritek az időt – azt tervezgettük, pontosan miként hozzuk létre ezen építményeket.
Az első, a Nagy Piramis, nagyjából 6000 évetekkel ezelőtt készült el.
Aztán, a Nagy Piramis gondolati művelet általi felépítését vagy megszerkesztését sorrendben követték a helyre inkább jellemző, avagy
földi anyag semmint gondolatforma-anyag felhasználásával épült más
piramisépítmények. Ez eltartott körülbelül 1500 évetekig.
Ezenközben a beavatásokról és kristályokkal való gyógyításról szóló
információk is átadásra kerültek. Az „Ehnaton” nevezetű képes volt
ezen információkat jelentősebb torzulás nélkül érzékelni, és egy időre,
hogy úgy mondjuk, ég és föld közt közlekedett, hogy az Egység Törvényét lehívja, és hogy ezen építmények papságát a beavatás és valódi
könyörületes gyógyítás torzulásai szerint utasítsa. Ez az állapot nem
bizonyult tartósnak.
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Az entitás harmadik denzitású létsíkotokról történő fizikai elhalálozása után – mint már korábban is mondtuk – a tanításainkat hamarosan
kiforgatták, építményeink pedig szintén az úgynevezett „királyiak”
avagy hatalom felé torzultak használatába kerültek.
23.7

Kérdező: Amikor piramisgyógyításról beszélsz, akkor azt feltételezem,

hogy az elsődleges gyógyítás a tudatnak szólt. Így van?
Ré: Ré vagyok. Részben így van. Amennyiben végre akarják hajtani, a
gyógyításnak egy tölcséren keresztüli beöntésnek kell lennie a beáramlások jelentősebb torzítása nélkül a lélek komplexumon át az elme
fájába. A tudatnak vannak olyan részei, amelyek elzárják a test komplexumba vezető energiaáramok útját. A blokád jócskán eltérhet minden esetben, minden egyes entitásnál.
A spirituális csatorna avagy ingajárat érzékeit azonban aktiválni szükséges. Ezután, akár a lélekből származott a torlasz a tudat irányába,
akár a tudatból a test irányába, akár véletlenszerű és tisztán fizikai
trauma okozta, elvégezhető lesz a gyógyítás.
23.8

Kérdező: Amikor elkezdtétek gondolattal építeni a gízai piramist,

abban az időben kapcsolatban álltatok-e testben élő egyiptomiakkal,
és ők megfigyelték-e ezt az építkezést?
Ré: Ré vagyok. Abban az időben nem álltunk közeli kapcsolatban a ti
síkotokon élő inkarnált entitásokkal. Ekkor egy elegendő energiával
rendelkező, általános hívásra feleltünk ezen adott helyen, amivel a
cselekvést kiérdemeltük. Gondolatokat küldtünk mindenkinek, aki
üzeneteinket kereste.
A piramis megjelenése egy óriási meglepetés volt. Ám amellett gondosan ügyeltünk rá, hogy egybeessen egy nagy építészként ismert személy megtestesülésével. Ezt az entitást később, részben ennek az eseménynek a hatására, egy istenségnek tették meg.
23.9

Kérdező: Mely nevet adták ennek az istenségnek?
Ré: Ré vagyok. Ez az istenség az „Imhotep” hang vibrációs komplexumot viselte.
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23.10

Kérdező: Összességében mi mondható el a piramis sikeréről? Értem,

hogy a piramisoknak a tudatossági szint megemelésében, amire őket
tervezték, nem lett sikerük, ám kellett származzon belőlük némi siker
is.
Ré: Ré vagyok. Kérünk, emlékezzetek rá, hogy mi az Együttérzés
Testvérei közül valók vagyunk. Ha akár csak egyvalaki is megmenekült fájdalmától az Egy Teremtő látomásához jutva, akkor már nem
beszélhetünk kudarcról.
Nehézségeink abban a megtiszteltetés/felelősségben rejlenek, hogy
kijavítsuk az Egység Törvényének eltorzulásait, melyek akkor keletkeztek, amikor ezen entitásoknak segíteni próbáltunk. A torzulásokat
felelősségeknek kell tekinteni, semmint hibáknak, a keresésükben
inspirációhoz jutott keveseket pedig kísérletünk egyedüli indokának.
Vagyis megítéléstől függően abban a paradox helyzetben lehetünk,
hogy ha valaki megvilágosodást élt meg, akkor ahogy mondjátok,
sikeresek voltunk egyfelől, ugyanakkor ha mások helyzete még elkeserítőbb és zavarosabb lett, akkor elbuktunk másfelől. Ezek a ti kiértékeléseitek. Mi továbbra is kitartunk amellett, hogy szolgálni törekedtünk.
23.11

Kérdező: Tudom, hogy nem válaszolhatod meg ezt a kérdést, de

akkor is felteszem, mivel időben annál a pontnál tartunk, amikor ez
szerintem történt. Egyfajta kötelességemnek érzem megkérdezni, mivel Henry Puharich a hónap végén látogatását teszi körünkben. Jelen
volt-e az entitás az előbb említett időszakok bármelyikében, melyekről
az imént beszéltél?
Ré: Ré vagyok. Eléggé helyes a feltételezésed, hogy semmilyen formában nem beszélhetünk a Henry entitást illetően. Amennyiben tekintetbe veszed az entitás torzulásait azzal kapcsolatosan, amit „bizonyítéknak” hívtok, megérted/felfogod kellemetlen helyzetünk mibenlétét.
23.12

Kérdező: Én már a kérdés feltevése előtt éreztem, hogy ez lesz a vá-

lasz. Csak őmiatta tettem fel.
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Elmondanád, mi történt Ehnatonnal a fizikai halála után?
Ré: Ré vagyok. Az entitás ekkor keresztülment a harmadik denzitású
élettapasztalat szempontjainak megfelelő gyógyítási-, és inkarnációs
megéléseinek áttekintési procedúráján. Az entitás valamelyest a hatalom torzulásában állt, amin jobbított az Egység Törvénye iránti jelentős elkötelezettsége. Ennek feloldására így az entitás egy sor olyan
inkarnációba lépésre határozta el magát, melyekben nem voltak hatalomirányú torzulásai.
23.13

Kérdező: Köszönöm. Elárulnád, mi volt az egyiptomiak átlagéletkora

Ehnaton idejében?
Ré: Ré vagyok. Ezeknek az embereknek körülbelül 35-50 évetek volt
az életkoruk. Sok fizikai komplexum jellegű – úgy neveznéd – megbetegedés volt.
23.14

Kérdező: Kifejtenéd ezen betegségek okait? Én azt hiszem, már tu-

dom, de a könyv számára talán jó lenne ezt most kimondani.
Ré: Ré vagyok. Ez, mint már mondtuk is, nem különösebben informatív az Egység Törvénye nézőszögéből. Ám az a Földrész, melyet
Egyiptomként ismertek, az idő tájt ahogy mondanátok, igen barbár
volt életfeltételeit tekintve. A folyó, amit Nílusnak hívtok, szabadon
apadt és áradt, táptalajt nyújtva így betegségek elszaporodásának,
amiket széthordhattak a rovarok. Az élelmiszerek elkészítésének módja szintén hozzájárult bizonyos kórok megjelenéséhez. Sok esetben a
vízellátással is gondok voltak, és a felhasznált víz a benne található
mikroorganizmusok miatt megbetegedéseket okozott.
23.15

Kérdező: Igazából a betegségek alapvetőbb okaira szerettem volna

rákérdezni inkább, mintsem a terjedésük eszközeire. A gondolat gyökeréhez tértem vissza, amely a betegséget lehetővé tette. Röviden
megvizsgálnád, helyesen vélelmezem-e, hogy az Egység Törvényét
tükröző gondolatok általános és hosszú távú megritkulása teremtette
elő a Föld bolygón azt az létállapotot, amelynél az általunk betegségeknek nevezett tünetek kifejlődhettek? Így van-e?
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Ré: Ré vagyok. Ez helyes és ügyes megfigyelés. Te, mint a kérdező,
kezdesz a mélyrehatóbb tanítások körébe lépni.
Bár hogy úgy mondjuk, voltak tendenciák, de ebben az adott társadalomban az okok fő gyökere mégsem a háborús tevékenység volt, hanem inkább a pénzrendszer s egy igen élénk kereskedelem kialakulása,
valamint a kapzsiság és hatalom irányú hajlamok kifejlődése, vagyis
gyakorlatilag az egyik entitásnak a másik általi elnyomása, és a Teremtő minden egyes entitásban való jelenlétének félreértelmezése.
23.16

Kérdező: Volt, ha jól értelmezem, egy dél-amerikai kontaktus is.

Mondanál valamit a kapcsolat jellegéről, különös tekintettel a hozzáállásra, a következményeire, hogy mi volt a terv, és miért Dél-Amerika
lett kiszemelve?
Ré: Ré vagyok. Ez lesz az ülés utolsó teljes kérdése. A dél-amerikai
kontinensetek lakosai közt járókat is hasonló vágytól vezérelve hívták
az ott élő entitások, hogy a Nap megnyilvánulásairól tanuljanak, melyet a fény és az élet forrásaként tiszteltek.
Ezeket az entitásokat így meglátogattak mihozzánk hasonló fénylények. A számukra nyújtott instrukcióikat a mieinkénél jobban elfogadták és kevésbé torzították el. Maguk az entitások kezdtek bele egy
sor földalatti és rejtett város építésébe, beleértve gúla építményeket is.
Ezek a piramisok némelyest ellentmondásban álltak az általunk kigondolt típussal, azonban az eredeti elképzelések ugyanazok voltak,
további vággyal vagy szándékkal meditációs vagy elcsendesülő helyek
létrehozására, ahol érezni az Egységes Teremtő jelenlétét, így e piramisok a közösség számára készültek, nemcsak beavatásra és a gyógyítandóknak.
Ők elhagyták a denzitást, amikor úgy találták, hogy terveik határozottan mozgásba lendültek, és ami azt illeti, erről feljegyzés is készült. Az
elkövetkező kb. 3500 év folyamán a tervek, valamelyest torzulva bár,
de több szempontból is közel befejezett állapotba jutottak.
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Következésképp – mint a többi karanténátlépési esetnél –, a
dél-amerikai utak mentén lakó entitásokat segítő egyén, mely utakat
részben az Amazonasnak nevezitek, a Szaturnusz Tanácsa elé járult,
hogy egy második kísérletet tehessen a terveiket ért torzulások személyes rendbetételére. Miután hozzájárulást kaptak, ez az entitás vagy
társas memória komplexum visszatért, és a hírvivőként kiválasztott
egyén újra az emberek közé lépett, hogy helyrehozza a hibákat.
Újracsak mindent feljegyeztek, az entitás pedig égboltotokat elhagyva
visszatért saját társas memória komplexumába.
A mi tapasztalatunkhoz hasonlóan a tanítások legnagyobbrészt jelentősen és durván kificamodtak, olyannyira, hogy az emberek gyógyítása
a későbbi időkre valódi emberáldozássá fajzott el. Így eme társas memória komplexum részesült az itt maradás megtiszteltetés/kötelességében is, míg ezeket a torzulásokat ki nem munkálta társaitok torzuláskomplexumaiból.
Megtudhatnánk, hogy a lezárás előttre van-e valamilyen rövid jellegű
kérdés?
23.17

Kérdező: Csak annyi, hogy tehetünk-e bármit is az instrumentum

komfortérzetének jobbítására. Mivel azt állítottad, hogy alacsonynak
tűnik az energiája, így megkérdezném, hogy lehetséges-e másik ülést is
tartanunk ma.
Ré: Ré vagyok. A beállítások rendben vannak. Az instrumentumnak
azonban jót tenne, ha ebben a nappali ciklusban pihentetné a transzállapotot.
23.18

Kérdező: Köszönjük.
Ré: Még valami rövidke kérdés?

23.19

Kérdező: Lehet, hogy buta kérdés, de van egy film, aminek a címe:

Csata a csillagokon túl (Battle Beyond the Stars). Nem tudom, hogy
ismerős-e neked vagy sem, bár gondolom, hogy igen. Kissé úgy tűnt,
hogy amit mesélsz nekünk, az belekerült a forgatókönyvbe. Így van-e?
Tudsz erről valamit?
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Ré: Ré vagyok. Entitásaitok eme sajátos alkotása rendelkezett az Egység Törvényének néhány torzulásával és azok fizikai síkotokon lejátszódott eseményeivel. Így van.
Ré vagyok. Most elhagyom ezt az instrumentumot. Mindegyikőtöket
az Egységes Végtelen Teremtő szeretetében és fényében hagyom magára. Járjatok hát örvendezve az Egy Teremtő erejében és békéjében.
Adonai.
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1981. február 15.
24.0

Ré: Ré vagyok. Köszöntelek benneteket a Végtelen Teremtő szeretetében és fényében. Most kommunikálok.

24.1

Kérdező: Egy kissé aggaszt minket az instrumentum fizikai állapota.

Enyhe vértolulása van. Ha mondanál valamit az ülés tanácsolhatóságáról, azt megköszönném.
Ré: Ré vagyok. Az instrumentum vitális energiái a fizikai komplexumnál alacsonyak. Az ülés ennek megfelelően rövidebb lesz.
24.2

Kérdező: Carla azt kéri, hogy amennyiben képes vagy időnként meg-

köhögtetni a fizikai hordozóját, akkor ez segítene neki.
Ré: Ré vagyok. Kérlek, ismételd meg a kérdést az időköz pontosításával.
24.3

Kérdező: Az instrumentum arra kér, hogy köhögtesd meg őt minden

kommunikáció után legalább egyszer. Lehetséges ez?
Ré: Ré vagyok. Lehetséges. (köhögés)
24.4

Kérdező: Köszönjük. Úgy szeretném folytatni a könyvet, hogy a

mostani, utolsó 25 ezer éves ciklushoz kapcsolódóan tennék fel kérdéseket, és alkalmasint megtudnánk ezt-azt a negyedik denzitású feltételekről, melynek kapcsán helyenként visszatérnénk az Egység Törvényében való további elmélyedésre. Az első anyagtól azt várnám, hogy
ne legyen túlságosan mély az Egység Törvényét illetően. Reményeim
szerint a későbbi ülések alkalmával majd nagyobb filozófiai területekre
is eljutunk az Egység Törvényében, és úgy visszük előre az anyagot,
hogy az megemészthető legyen. Remélem, hogy jó irányt követek
ezzel.
Az előző ülés során elmondtad, hogy e legutóbbi 25 ezer éves periódusban az atlantisziakkal, az egyiptomiakkal és a Dél-Amerikában
élőkkel kapcsolatba lépett, majd ezt követően eltávozott a Konföderá305
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ció. Úgy értelmezem, hogy jó ideig nem is tért vissza. Mondanál közelebbit az okokról, következményekről és hozzáállásokról, tekintettel
a Földbolygó lakóival való következő kontaktusra?
Ré: Ré vagyok. Az atlantisziak esetében az átadott információk kiterjesztése okozta ezen tevékenységek eltorzulását a harciasság irányába,
ami viszont a második és egyben végső atlantiszi katasztrófához vezetett, ahogy ti az időt méritek, 10 821 évetekkel ezelőtt.
Társadalmi lépések következtében nagyon-nagyon sokan kiszorultak
mind Atlantiszról, mind azokról a területekről, melyeket most az
észak-afrikai sivatagoknak neveznétek, ahová bizonyos atlantisziak az
első összecsapásokat követően áttelepültek. A földi változások tovább
folytatódtak ezeknek az – amit úgy mondanál: – atombombáknak és
más kristályfegyvereknek a következtében, hozzávetőleg 9600 évvel
ezelőtt elsüllyesztve az utolsó nagy földrészeket.
Az egyiptomi és dél-amerikai kísérletek eredményei, noha nem jártak
ilyen mértékű pusztulással, de ugyancsak igen messze estek a Konföderáció eredeti szándékától. Világos lett nemcsak előttünk, hanem a
Tanács és az Őrzők előtt is, hogy módszereink e sajátos szféra számára
nem voltak megfelelők.
A hozzáállásunk így elővigyázatosra, megfigyelő jellegűre váltott, és
újabb és újabb próbálkozások jellemezték olyan módszerek kiötlésére,
melyek során az entitásainkkal való kapcsolatfelvétel a legkisebb torzulással lehet a szolgálatotokra és mindenekelőtt a legkisebb lehetőséggel az elfajzásra vagy arra, hogy információmegosztó szándékainkkal szembefordulhasson.
24.5

Kérdező: Lennél szíves megköhögtetni az instrumentumot?

(köhögés)
24.6

Kérdező: Köszönjük. Akkor hát azt feltételezem, hogy a Konföderá-

ció egy időre távol maradt a Földtől. Milyen feltétel teremtette meg a
következő, Konföderáció által létrehozott kapcsolatot?
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Ré: Ré vagyok. Körülbelül 3600 évvel ezelőtt, ahogy az időt méritek,
egy beözönlés történt az Orion csoportbéliek részéről, ahogy nevezed
őket. A torzult gondolkodás és cselekvés növekvő negatív befolyásainak hatására ezek képessé váltak munkálkodni azokkal, akiknek ahogy
mondhatnátok, régmúlt időkből eredő benyomása az, hogy különlegesek és különbek.
A konföderációs entitás, akit Jahvének hívhattok, állította fel
sok-sok ezer évetekkel ezelőtt, genetikai klónozás révén ezeket a sajátságos hajlamokat azon emberek körében, akik fokozatosan jöttek letelepedni Egyiptom közelébe, és sok más helyre is, a Mu földrész elsülylyedése utáni szétrebbenésükben. Itt az Orion csoport termékeny táptalajra lelt, melybe a negativitás magvait ültethette, mely magok most
is, mint mindig, az elithez tartozók, a különbek, a többiek fölött
ügyeskedők, az őket elnyomók voltak.
A Jahveként ismert nagy felelősséget érzett ezen entitásokkal szemben.
Amellett az Orion csoportnak sikerült a Jahve nevet olyanná bélyegezni az emberek szemében, mint aki ezért az elitizmusért felelős.
Ezután a Jahve képes volt, ti úgy mondanátok, leltárt készíteni vibrációs mintáiban, és gyakorlatilag egy sokatmondóbb hatékonyságú
hang vibrációs komplexummá válni.
Ebben a régen Jahve, most névtelen, de jelentése szerint az „eljő”
komplexumában elkezdett pozitívan orientált filozófiát küldeni. Ez a
múltatokban hozzávetőleg 2… – javítjuk az instrumentumot – 3300
éve történt. Így csatlakozott az erőteljes, Armageddonként ismertté
vált rész.
24.7

Kérdező: Csinálnál egy újabb köhögtetést, kérlek?

(köhögés)
24.8

Kérdező: Hogyan jutott át az Orion csoport a karanténon 3600 éve?

A véletlenszerű ablak-effektus?
Ré: Ré vagyok. Abban az időben ez nem egészen így volt, mivel ezekért az információkért szabványos hívás érkezett. Egy vegyes hívás
307

AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE, HUSZONNEGYEDIK ÜLÉS
esetén az ablak-effektust sokkal jobban érvényre juttatják a denzitások
működésének módjai.
A karantént ez esetben, hogy úgy mondjuk, nem járőrözték oly szigorúan, mivel nem létezett erős polarizáció, így az ablakok nagyon
gyengék lehettek egy behatolás esetében. Ahogy közeledik a szüretetek
ideje – úgy mondanátok: a fény erői, a hívásuk szerint működnek. Az
orioniak szintén csak az ő hívásuk szerint tevékenykedhetnek. E hívás
valójában közel sem ugyanolyan nagy.
Vagyis, a hatványozás vagy négyzetezés szabályai értelmében nagy az
ellenállás a behatolással szemben. A szabad akaratot azonban meg kell
őrizni és ahogy mondanátok, a negatívan irányult értesülésekre vágyókat is ki kell elégíteni az ablak-effektuson át közlekedők személyével. (köhögés)
24.9

Kérdező: Akkor tehát Jahve, próbálván kijavítani azt, amit ő annak

látott, amit én hibának mondanék (tudom, hogy te nem akarod így
nevezni), 3300 éve egy pozitív filozófiába kezdett. Az orioni és Jahve
filozófiák telepatikus ráhatások voltak, vagy más technikákat használtak?
Ré: Ré vagyok. Két másik eljárást alkalmaztak: egyiket az immár nem
Jahvénak nevezett entitás, aki még mindig úgy érezte, hogy ha felnevelhetne olyan entitásokat, akik felette állnak a negatív erőknek, akkor
ezek a felsőbbrendű entitások elterjeszthetnék az Egység Törvényét.
Így ez az entitás, Jod-He-Sin-Vau-He, egy testet öltött lénynek megfelelő formában érkezett meg népetek közé, és a normális reproduktív
módnak megfelelően párosodott fizikai komplexumaitokkal, sokkal
nagyobb méretű lények nemzedékének adván így életet, mely lényeket
„Anak”-nak nevezték.
A másik módszer, amit később nagyobb mértékben felhasználtak,
ahogy mondanátok: a forgatókönyvben, az a gondolatforma volt,
melyet népetek körében mi is gyakorta alkalmazunk a misztériumra
vagy a magasztosra utalva. Némely ilyen jelenés ismert lehet előtted.
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24.10

Kérdező: Elmondanál párat, miután megköhögtetted az instrumen-

tumot, kérlek?
Ré: (köhögés) Ré vagyok. Ezek olyan információk, amelyeknek utána
járhatsz. Mindazonáltal röviden rámutatunk az irányra, az úgynevezett keréken belüli kerék és a mindig éber szemű kerub példájával.
24.11

Kérdező: Az Orion csoport hasonló eljárásokat alkalmazott a 3600

évvel ezelőtti ráhatása során?
Ré: Ré vagyok. A csoport vagy birodalom küldöttel rendelkezett az
egeteken azidőben.
24.12

Kérdező: Le tudnád írni ezt a küldöttet?
Ré: A küldött a ti heves vérmérsékletetekkel bírt, mely nappal el volt
rejtve a felhő jellegével, hogy elüssék a kérdéseit azoknak, akik egy
ekkora méretű járművet meglátnak, s hogy egybevágóvá tegyék azt
ezen entitások elképzeléseivel arról, akit a Teremtőnek mondhatnak.

24.13

Kérdező: És miután látták ezt a tüzes felhőt, hogyan kerültek továb-

bításra az entitásokhoz a benyomások vagy üzenetek?
Ré: Ré vagyok. Gondolatátvitellel, és heves jelenségek és más csodának látszó események gondolatformák használata általi előidézésével.
24.14

Kérdező: Maradtak-e fenn ebből az időből származó, vagy nem sok-

kal ez után keletkezett, prófétákról szóló leírások?
Ré: Ré vagyok. A birodalmiaknak nem sikerült soká fenntartaniuk
jelenlétüket a megközelítőleg a történelmetek három-nulla-nulla-nulla
dátuma után, és arra a döntésre kényszerültek jutni, hogy fizikailag
távozzanak egeitekről. Az úgynevezett próféták gyakorta vegyes információkhoz jutottak, ám az Orion csoport a legrosszabb esetben is
csupán arra késztethette őket, hogy világvégéről szóljanak, mivel a
jóslás abban az időben azok elfoglaltsága volt, akik szerették társaikat
és csupán szolgálni kívánták őket és a Teremtőt.
24.15

Kérdező: Egy köhögtetés után…

(köhögés)
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24.16

Kérdező: …légy oly kedves és áruld el, azt mondod-e ezzel, hogy az

Orion csoportnak sikerült megfertőznie egyes pozitívan irányult próféták üzenetét világvége-jóslatokkal?
Ré: Ré vagyok. Így van. A következő kérdésed legyen az utolsó teljes
hosszúságú erre az ülésre.
24.17

Kérdező: Elárulnád, miért kellett az Orion csoportnak eltávoznia

ezek szerint hatszáz év elteltével?
Ré: Ré vagyok. Jóllehet az őket hívóknak leadott benyomás szerint
ezek az entitások egy elithez tartoztak, olyasmi történt, amit diaszpóraként ismertek, mely ezeknek az embereknek a nagymértékű szerteszóródásához vezetett, ami által egy szerényebb és megbízhatóbb nemzedékké váltak, kevésbé harciasak és az Egységes Teremtő jószívűségében tudatosabbak lettek.
A környezetük eléggé hajlamos volt a harciasságra, némiképp mások
leigázására irányult, ám ők maguk, akik genetikai felsőbbrendűségük/gyengeségük folytán az Orion csoport célpontjai voltak, a vesztesek lettek a küzdelmekben, s ezáltal társaik, családjuk és egységes Teremtőjük iránti hálaérzetükkel hagyták begyógyítani az elitizmust,
mert ez volt az, ami a mások feletti hatalom torzulásaihoz vezetett, és
ami az ő ellenségeskedésüket megszülte.
Lehet még feltenni rövidebb kérdéseket.
24.18

Kérdező: Van egy dolog, ami nem hagy nyugodni, arról olvastam…

(köhögés)
24.19

Kérdező: …nem annyira fontos, de engem igazán érdekelne, hogy

Dwight Eisenhower elnök találkozott-e vagy a Konföderációval, vagy
az Orion csoporttal az 1950-es években?
Ré: Ré vagyok. Az, akiről beszélsz, gondolatformákkal találkozott,
melyek a harmadik denzitásból nem megkülönböztethetők. Ez egy
próba volt. Mi, a Konföderáció, látni kívántuk, mi történne, ha ez a
szélsőségesen pozitív irányultságú és egyszerű rokonlelkű, jelentősebb
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hatalmi torzulásoktól mentes személy békés információkba és az ebből
származó lehetséges következményekbe botlana. Azt tapasztaltuk,
hogy az entitás nem úgy érezte, hogy a felügyelete alatt állók el tudnának boldogulni a más lények és más filozófiák gondolatával. Így
egyezményre jutottunk, hogy ő a saját útját követi, mi pedig szintén
ezt tesszük; egy igen csendes kampány lefolytatása – hallomásunk
szerint ti így neveztétek –, fokozatosan adva a lakosság tudtára jelenlétünket. Más események megelőzték ezt a tervet. Van-e még lélegzetnyi kérdésetek az ülés lezárása előtt?
24.20

Kérdező: Még egy kérdés ezzel kapcsolatban: van-e katonai létesít-

ményeink raktárában lezuhant űrhajó kis tetemekkel?
Ré: Ré vagyok. Nem kívánunk betolakodni a jövődbe. Ha megadnánk ezt az információt, azzal lehet, hogy többet adnánk, mint amit
katonai és titkosszolgálati elképzeléseid jelen tér/idő nexusa némileg
kusza zűrzavarában normál iramban fel tudnál dolgozni. Ennek következtében visszatartjuk ezt az adatot.
24.21

Kérdező: OK, rendben. Bocsánat, hogy ilyesmivel zaklatlak.

(köhögés)
24.22

Kérdező: Csak nem hagyott nyugodni. Következő ülésünket az Egy-

ség Törvényével fogjuk folytatni, ezt tartjuk fenn a könyv legfőbb
szempontjaként, és próbálunk jobban elmélyülni a filozófiában, amint
referenciakeretet építünk ki a törvényhez. Nagyon köszönjük.
Ré: Ré…
24.23

Kérdező: Ó, légy szíves, mindjárt befejezem. Tehetünk-e valamit az

instrumentum kényelméért?
Ré: Ré vagyok. Lelkiismeretesek vagytok. Legyen gondotok az instrumentum felső nyúlványait megigazítani, ha a felsőtestét emelitek.
Ré vagyok. Minden rendben. Örömünkre szolgál, hogy beszélhetünk
veletek. Távozunk az Egységes Végtelen Teremtő szeretetében és fé-
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nyében. Járjatok hát örvendezve az Egységes Teremtő erejében és békéjében. Adonai.

312

AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE, H USZONÖTÖDIK ÜLÉS
1981. február 16.
25.0

Ré: Ré vagyok. Üdvözöllek benneteket a Végtelen Teremtő szeretetében és fényében. Most kommunikálunk.

25.1

Kérdező: Mely ok vagy okok komplexuma vezetett az instrumentum

meghűléséhez, ahogy nevezik?
Ré: Ré vagyok. Ezt a torzulást a betegségre az instrumentum szabad
akarata okozta azzal, hogy elfogadta az általatok LSD-nek hívott vegyi
anyagot. Ezt az eseményt gondosan kitervelték azok az entitások, akik
nem akarják, hogy az instrumentum használható maradjon. Az
anyagnak megvan az a képessége, hogy könnyedén nagy adagokat
távolít el fogyasztója vitális energiájából. Az alkalmat megrendező
orioni entitás első reménye az volt, hogy ez az instrumentum kevésbé
lesz polarizált azirányba, amit te pozitívnak mondasz. Tudatos erőfeszítések hatására az instrumentum részéről, hogy az anyagot programozóként használja mások szolgálatára és hálaadásra, az instrumentum megkímélte magát ettől a torzulástól, és nem esett meg az Orion
csoport várakozásának megfelelő következmény.
A második remény az emberek közötti, test komplexum torzulások
terén történő energiacsere leghatékonyabb módozataival való lehetséges visszaélésben rejlett. Korábban még nem beszéltünk a különböző
típusú, pozitív és negatív energiablokádokról és energiacserékről, amik
előfordulhatnak a szexuális reprodukciós tevékenység komplexumokban való részvételeitek során. Ez a lélekentitás amellett egy nagyon
erős entitás, igen kis eltorzulással az univerzális zöld színű szeretet-energiától. Így ez a konkrét terv szintén nem működött, mivel az
entitás ilyen körülmények között is, továbbra is nyitott avagy zöld
színű módon adott önmagából, mintsem próbált volna becsapni vagy
manipulálni másokat.
A még megmaradt egyetlen rendelkezésre álló torzulás – minthogy
eme entitás nem volt hajlandó sem elhangolódni, sem a szeretet egye313
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temes megosztásával felhagyni a szer hatása alatt – egyszerűen az entitás lehető legtöbb energiából való kiapasztása volt. Az entitás erős
torzulással rendelkezik az elfoglaltságra, melyen egy jó darabig próbált
úrrá lenni, felismerve, hogy az nem a helyénvaló hozzáállás erre a
munkára. Ezen a konkrét területen a vegyszer elfogyasztása igenis
okozott – hogy úgy mondjuk – eltorzulásokat a használhatóságtól az
állandó elfoglaltságnak és a pihenésre való kedvetlenségnek köszönhetően: az instrumentum sokkal tovább marad ébren, mint ami helyénvaló lenne. Ezzel sok életenergia elveszik, ami általában hajlamossá
teszi ezt az instrumentumot az olyan fertőzésekre, mint amilyet most
is átél.
25.2

Kérdező: A második kérdés, amelyre az instrumentum választ szeret-

ne, az a következő: „Hogyan éleszthetem fel magam a legjobban nemcsak most, hanem a jövőben is?”
Ré: Ré vagyok. Az instrumentum tisztában van szervezetének alapvető szükségeivel, melyek a meditáció, a korlátozások elfogadása, a másokkal való együttlét révén megtapasztalt öröm, aztán olyan fajta szépségek, mint az éneklés, a magasztos kontaktusok gyakorlása – amikor
csak lehetséges – a második denzitás életerőivel, különösen a fákkal;
ennek az entitásnak szintúgy szükséges figyelnie a mértéktartó ám
rendszeres táplálékbevitelre, testedzés javasolt a napnak egy meglehetősen korai szakában, majd pedig egy későbbi napszakban a lepihenés
előtt.
25.3

Kérdező:
Kérdező: A harmadik kérdés, amelyre választ szeretne kapni, így szólt:

„Hogyan segíthet Jim és Don a felélesztésemben?”
Ré: Ré vagyok. Ez nem egy alkalmas kérdés a teljes válaszra. Csak
annyit mondhatunk, hogy ezek az entitások teljes mértékig lelkiismeretesek. Talán hozzátehetjük, hogy az instrumentum tér/idő nexusi
egyensúlytalanságra való torzulásából kifolyólag helyes volna együtt
tartani az entitással a testedzésében.
25.4

Kérdező: Köszönjük. Folytassuk most a tegnapi anyaggal. Azt mond-

tad, hogy 3000 évvel ezelőtt az Orion csoport eltávozott a diaszpóra
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miatt. Tudott-e előrelépést tenni ezután a Konföderáció, hogy az
Orion csoport odébbállt?
Ré: Ré vagyok. Sok évszázadotokig, mind a Konföderáció, mind az
orioni Konföderáció egymással voltak elfoglalva a sajátotok feletti
létsíkokon, mondjuk azt, az idő/tér síkjain, ahol machinációkat
agyalnak ki és ahol a fény páncélját tartják ki. Csatákat vívtak és vívnak a mai napig ezeken a szinteken.
A földi síkon energiák lendültek mozgásba, melyek nem okoztak túl
nagy hívást. Voltak elszigetelt hívási alkalmak, egy ilyen történt körülbelül 2600 évetekkel ezelőtt, ott, amit Görögországnak mondanál,
ami leírásokhoz és az Egység Törvénye némely szempontjának megértéséhez vezetett. Különösképpen megemlítenénk a Thalész és a Hérakleitosz nevezetűeket, akiknek, ahogy mondanátok, filozófus pályafutásuk volt, tanítványaikat okították. Úgyszintén rámutatnánk a
Periklész nevű felfogásaira.
Ebben a korban korlátolt mennyiségű látnoki információt volt szabad
a Konföderációnak telepatikus benyomás révén átadnia. Mindazonáltal ezidőben legnagyobbrészt birodalmak semmisültek meg és emelkedtek ki sokkal előtte mozgásba hozott energiák és attitűdök szerint,
nem nagy polarizációt eredményezve, hanem inkább azt a pozitív és
ellenséges avagy negatív keveréket, mely létezéseteknek eme utolsó
nagy ciklusára oly jellemző volt.
25.5

Kérdező: Egy orioni Konföderációról beszéltél és egy a Konföderáció

illetve az orioni Konföderáció között zajló háborúról. Lehetséges-e
tolmácsolnod valamely gondolatot arról, hogy hogyan vívják ezt az
ütközetet?
Ré: Ré vagyok. Képzeld el, ha gondolod, az agyadat. Ezután képzeld
el azt teljes egységben társadalmad összes többi agyával. Ekkor ti közös akarattal rendelkeztek, és ami különben egy gyenge elektromos
töltés fizikai illúziótokban, az immár egy irdatlanul erőteljes gépezet,
mely által a gondolatok tárgyként vetíthetők ki.
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Ebben a kísérletében az Orion csoport bombázza avagy támadja a
fénnyel felfegyverzett Konföderációt. Az eredmény, ahogy mondanátok, egy állóharc, amelyben mindkét fél energiája némiképp megcsappan, és sorai rendezésére kényszerül: a negatívak kimerülnek kudarcuk folytán, hogy manipuláljanak, a pozitívak kimerülnek kudarcuk folytán, hogy elfogadják, amit kapnának.
25.6

Kérdező: Kibővítenéd a jelentését, mit értesz az alatt: „kudarc, hogy

elfogadják, amit kapnának”?
Ré: Ré vagyok. Az idő/térnek azon a szintjén, ahol mindez történik,
amely formát talán gondolatháborúnak neveznéd, a legelfogadóbb és
legszeretőbb energia az lenne, ha úgy szeretnénk a manipulálni kívánókat, hogy ezeket az entitásokat körbevennénk, elárasztanánk, és
pozitív energiákkal átváltoztatnánk.
Itt azonban, egyenlő felek csatája lévén, a Konföderáció tisztában van
azzal, hogy azonos alapokról nem lehet képes arra, hogy engedje magát manipulálni csak azért, hogy tisztán pozitív maradhasson, mivel
aztán noha teljesen tiszta lenne, nem érne el vele semmit, ahogy
mondanátok: sarokba szorítva az úgynevezett sötétség erői által.
Ezért az van, hogy azoknak, akik ezt a gondolatharcot vívják, védekezőnek kell lenniük mintsem elfogadónak, hogy hatékonyságukat a
mások szolgálatában megőrizzék. Ekképpen nem fogadhatják el teljes
mértékben azt, amit az orioni Konföderáció adni akar, mely nem más,
mint a rabszolgaság. Így e súrlódás következtében bizonyos polaritás
elveszik, és mindkét oldalnak, ha úgy tetszik, rendeznie kell sorait.
Ez idáig nem volt gyümölcsöző egyik oldal számára sem. Az egyetlen
következmény, ami hasznos volt, az erre a bolygóra felhasználható
energiák kiegyensúlyozódása, hogy így ezen energiákat jelen
idő/térben kevésbé kell kiegyensúlyozni, lecsökkenvén így a bolygóméretű megsemmisülés esélyei.
25.7

Kérdező: A Konföderáció egy része tehát ezt a gondolatháborút foly-

tatja? Hány százalékát köti le ez?
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Ré: Ré vagyok. A Konföderációnak a legnehezebb munkája ez. Egyszerre csak négy planetáris entitást kérnek fel a konfliktusban való
részvételre.
25.8

Kérdező: Melyik denzitásból kerül ki ez a négy bolygó entitás?
Ré: Ré vagyok. Ezek az entitások a szeretet denzitásából, szám szerint
a negyedikből valók.

25.9

Kérdező:
Kér dező: Ebből a denzitásból az egyének hatékonyabbak ilyen mun-

kára egy ötödik vagy hatodik denzitású entitásnál?
Ré: Ré vagyok. A sajátotok mellett a negyedik az egyetlen olyan
denzitás, amely híján a bölcsességnek, hogy tartózkodjék a harctól,
szükségesnek látja azt. Ezért kell negyedik denzitású társas memória
komplexumokat alkalmazni.
25.10

Kérdező: Helyesen feltételezem-e, hogy mind a Konföderáció, mind

az Orion csoport csak a negyedik denzitását veti be ebben a csatában,
és hogy az Orion csoport ötödik és hatodik denzitásai nem bonyolódnak bele?
Ré: Ré vagyok. Ez lesz az utolsó teljes kérdés, mivel az entitás energiái
alacsonyak.
Ez részben igaz. Pozitív ötödik és hatodik denzitású entitások nem
vennének részt ebben az ütközetben. Negatív ötödik denzitású entitások sem kívánnak részt venni benne. Így mindkét orientáció negyedik
denzitása küzd meg egymással.
Kérhetünk még pár rövidebb kérdést a lezárás előtt?
25.11

Kérdező: Először megkérdezem, hogy tehetünk-e valamit az instru-

mentum kényelméért. Csak ha az instrumentumnak van még rá tartaléka, akkor azt is nagyon szeretném megtudni, hogy a negatív ötödik
denzitás miért nem hajlandó részt venni a csatában.
Ré: Ré vagyok. Az ötödik denzitás a fény vagy bölcsesség denzitása.
Az úgynevezett negatív vagy önmagát szolgáló entitás ebben a
denzitásban a tudatosság és a bölcsesség magas fokán áll és a gondolat
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általit kivéve már mindennemű tevékenységet beszüntetett. A negatív
ötödik denzitás rendkívüli módon összetömörült és elszakadt minden
egyébtől.
25.12

Kérdező: Nagyon köszönjük. Nem kívánjuk kimeríteni az instru-

mentumot. Tehetünk-e valamit a kényelme érdekében?
Ré: Ré vagyok. Nagyon lelkiismeretesek vagytok. Ahogy korábban is
kértük, helyes volna megfigyelni az entitás felegyenesedettebb testtartásában elfoglalt szögeit. Egyfokú idegi elzáródás van a könyöknek
nevezett testkomplexum-részben.
Ré vagyok. Az Egységes Végtelen Teremtő szeretetében és fényében
hagylak el benneteket. Járjatok hát utatokon az Egy Teremtő erejében
és békéjében örvendezve. Adonai.
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26.0

Ré: Ré vagyok. A Végtelen Teremtő szeretetében és fényében köszöntelek titeket. Most kommunikálok.

26.1

Kérdező: Első kérdésem, hogy a változások, amiket itt eszközöltünk,

befolyásolni fogják-e bármilyen módon is az instrumentum kommunikációját? Rendben van-e az, amit itt kitaláltunk?
Ré: Ré vagyok. Így van.
26.2

Kérdező: Úgy érted, minden kielégítő a további kommunikációkra?
Ré: Ré vagyok. Úgy értettük, hogy a változtatások hatással lesznek a
kommunikációra.

26.3

Kérdező: Ne folytassuk tovább a kommunikációt a változások miatt,

vagy folytassuk?
Ré: Ré vagyok. Tegyetek kedvetek szerint. Mindazonáltal e módosítások nélkül jelen tér/idő nexusban nem lennénk képesek használni ezt
az instrumentumot.
26.4

Kérdező: Feltételezve, hogy nem baj, ha folytatjuk, a jelenlegi ciklus

utolsó 3000 évéhez érkeztünk el, én pedig azon tűnődtem, hogy írott
vagy beszélt formában elérhetővé lett-e téve az Egység Törvénye ez
utolsó 3000 évben valamilyen komplett módon, mint amilyet most
hozunk létre? Elérhető bármilyen más forrásban?
Ré: Ré vagyok. Ebben a denzitásban nincs lehetőség komplett információforrásra az Egység Törvényéről. Bizonyos, az úgynevezett szent
könyveitekként rátok maradt írásaitok azonban tartalmaznak részleteket e törvényből.
26.5

Kérdező: A Biblia, ahogy ismerjük, tartalmaz részleteket e törvény-

ből?
Ré: Ré vagyok. Ez így van.
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26.6

Kérdező: Az Ószövetség tartalmaz-e részleteket az Egység Törvényé-

ből?
Ré: Ré vagyok. Így van.
26.7

Kérdező: Melyikben van több az Egység Törvényéből, az Ószövet-

ségben vagy az Újszövetségben?
Ré: Ré vagyok. Elzárkózván mindkét gyűjteménytől, melyekről mint
az Egység Törvényével kapcsolatos részekről beszélsz, a terjedelem
közel egyforma. Amellett az úgynevezett Ószövetség nagyobb menynyiségben tartalmaz negatívan befolyásolt anyagot, ahogy neveznéd.
26.8

Kérdező: El tudnád mondani, nagyjából hány százalék az orioni

befolyásolás az Ó- illetve az Újszövetségben?
Ré: Ré vagyok. Szeretnénk ezt azok belátására bízni, akik az Egység
Törvényét keresik. Nem azért beszélünk, hogy ítéletet mondjunk.
Néhányan, akik talán olvassák majd ezt az anyagot, efféle kijelentéseket bírálatként értelmeznének. Csupán javasolhatjuk a figyelmes olvasást, és a tartalmak befelé irányuló emésztését. A megértések nyilvánvalóak lesznek.
26.9

Kérdező: Köszönjük. Megköhögtetnéd az instrumentumot?

(köhögés)
26.10

Kérdező: Köszönjük. Kommunikáltatok-e nemrég népeink valame-

lyikével harmadik denzitású inkarnált állapotban?
Ré: Ré vagyok. Arra kérlek, alkosd újra a kérdést, pontosítva a „nemrég” fogalmát és a „ti” névmást.
26.11

Kérdező: Ré kommunikált-e ebben az évszázadban, az utóbbi, mond-

juk, 80 évben népünk valamelyikével?
Ré: Ré vagyok. Nem kommunikáltunk.
26.12

Kérdező: Az Egység Törvényét kommunikálta-e az utóbbi 80 évben

valamilyen forrás népünk egy entitásának?
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Ré: Ré vagyok. Az Egység szempontjait ritkán kommunikálták, noha
adódtak ritka esetek az előző 80 évetekben, ahogy az időt méritek.
Sok kommunikáció volt a negyedik denzitásból, köszönhetően annak,
hogy a negyedik denzitásba való szüret közeleg. Ezek az örökérvényű
szeretet és megértés megnyilvánulásai. A többi tanítás azok számára
van fenntartva, akiknek a megértésük mélységei (ha megbocsátjátok e
névhibát), efféle további kommunikációt javallnak és vonzanak.
26.13

Kérdező: Akkor a Konföderáció a Föld bolygó megsegítési ütemtervét

csak nemrégiben fokozta fel ezen utolsó főciklus vége tájt? Korábbi
anyagokból, különösen az Ipari Forradalom kapcsán elmondottakból
úgy tűnik, ez történt. Mondanál valamit a hozzáállásokról és az e mögött meghúzódó indokokról? Van-e rá érv, azon kívül, hogy pusztán
több szabadidőt akartak elérni a ciklus utolsó, mondjuk, száz évére?
Ez volna rá a teljes magyarázat?
Ré: Ré vagyok. Nem ez rá a teljes magyarázat. Körülbelül kétszáz
évetekkel ezelőtt, ahogy méritek az időt, jelentős mennyiségű entitás
kezdett összegyűlni, akik rangidősség alapján, tanulás/tanítási célokkal
öltöttek magukra testet, semmint annak alapján, hogy a folyamattal
kevésbé tisztában lévők közül kinek kisebb a tanulás/tanítása. Ez jelzés
volt nekünk a kommunikációk megkezdésére.
A közétek érkezett Vándorok körülbelül ekkor kezdték el éreztetni
magukat, először ötleteket és gondolatokat kínálva fel, melyek a szabad akarat torzulását tartalmazták. Ez előfeltétele volt más Vándorok
érkezésének, akik speciálisabb tájékoztatásokat tudtak átadni. A tettet
meg kell előzze a gondolat.
26.14

Kérdező: Megköhögtetnéd, kérlek, az instrumentumot?

(köhögés)
26.15

Kérdező: Azon gondolkodtam, hogy az Abraham Lincoln nevű egyén

lehetett-e Vándor.
Ré: Ré vagyok. Ez nem stimmel. Az entitás normál, mondjuk úgy,
Föld szülötte lény volt, aki úgy döntött, hogy elhagyja testét, és tartós
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használatba engedi azt át egy entitásnak. A Vándorokéhoz mérve ez
egy viszonylag ritka jelenség.
Előbbre jutnál, ha a „Thomas” és a „Benjamin” nevezetű Vándorok
inkarnációit vennéd alapul.
26.16

Kérdező: Feltételezem, Thomas Edisonra és Benjamin Franklinre

gondolsz.
Ré: Ré vagyok. Ez nem így van. A Thomas Jefferson hang vibrációs
komplexumot kívántuk közvetíteni. A másik stimmel.
26.17

Kérdező: Köszönöm. Meg tudnád mondani, honnan való volt az

Abraham Lincoln testét felhasználó entitás – melyik denzitásból jött
és honnan?
Ré: Ré vagyok. Ez az entitás negyedik rezgésű volt.
26.18

Kérdező: Gondolom pozitív?
Ré: Ré vagyok. Így igaz.

26.19

Kérdező: Az ő meggyilkolását befolyásolta az Orion vagy valamely

más negatív erő?
Ré: Ré vagyok. Ez így van.
26.20

Kérdező: Köszönöm. Az utóbbi harminc-negyven évben az ufó jelen-

ség ismertté vált a lakosság előtt. Eredetileg mi tette indokolttá a – mi
úgy nevezzük – ufó aktivitás felfokozását az utóbbi negyven évben?
Ré: Ré vagyok. A Konföderációs források által az Albert nevű entitásotoknak felajánlott ismeretek káros fordulatot vettek, és pusztító
eszközöket kezdtek velük létrehozni, példa erre a Manhattan Project
és annak terméke.
A Nikola hang vibrációjú Vándoron keresztül nyújtott információkkal úgyszintén kísérleteztek lehetséges pusztítás céljából, például az
úgynevezett Philadelphia Kísérletben.
Így hát erős szükségét éreztük gondolatformáink közrebocsátásának,
amilyen módon csak hasznosak lehettünk mi konföderációbéliek,
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hogy a bolygó szférátok megsegítésére irányult tájékoztatásoknak eme
eltorzulásait kiegyensúlyozzuk.
26.21

Kérdező: Akkor amit feltételezésem szerint tettetek, nem volt más,

mint hogy teremtettetek egy rejtélyes légkört az ufó jelenséggel (ahogy
mi nevezzük), majd pedig telepatikusan sok üzenetet küldtetek szét,
melyeket az Egység Törvénye szerint el lehet fogadni, de akár el is
lehet utasítani, hogy így a népesség komolyan elkezdjen gondolkodni
annak következményeiről, amit művelt. Jól sejtem?
Ré: Ré vagyok. Ez részben helytálló. Vannak más szolgálatok is, amiket adott esetben ellátunk. Először is a lelkek, vagy ha úgy tetszik,
szellemek integrációja, ezeknek a nukleáris eszközöknek a bevetése
nyomán tér/idő kontinuumotokban. Ezt a Konföderáció már végrehajtotta.
26.22

Kérdező: Nem teljesen értem, mire gondolsz ezzel. Ki tudnád fejteni

kicsit bővebben?
Ré: Ré vagyok. Az anyagot energiává alakító intelligens energia felhasználása e fegyverek környékén olyan természetű, hogy az átmenet a
harmadik denzitású tér/időből a harmadik denzitású idő/térbe vagy
amit ti mennyei világnak hívtok, sok esetben elvágódik.
Következésképp azok személyébe ajánlkozunk, akik lefolytatják a szellem vagy lélek komplexum egységbe rendezését a tér/időből idő/térbe
való átmenet során.
26.23

Kérdező: Hirosima vagy Nagaszaki példáján keresztül el tudnád

magyarázni, hogyan történik ez?
Ré: Ré vagyok. Akik elpusztultak, nem a sugárzástól, hanem az energia felszabadulás traumája által, azok nemcsak a tudat/test/lélek
komplexumot észlelték életképtelennek, hanem összezavarodott az
egyedi vibrációs komplexumuk is, amelyet ti lélek komplexumnak
neveztetek, mi pedig tudat/test/lélek komplexumnak értünk – teljesen
megkavarodott, az újrarendeződés lehetősége nélkül. Lévén a Teremtő
része, ez egy veszteség lenne a Teremtőnek, és így engedélyt kaptunk,
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nem az események megállítására, hanem a testétől megfosztott tudat/test/lélek komplexumok túlélésének biztosítására. Ezt tettük az
általad említett események során, nem veszítve szellemet, részt, hologramot vagy mikrokozmoszt a makrokozmikus Végtelen Egységből.
26.24

Kérdező: Kérlek, köhögtesd meg az instrumentumot, majd csak

körvonalakban le tudnád-e írni, hogyan valósítottátok meg ezt?
Ré: (köhögés) Ré vagyok. Ezt dimenziós energiamezőkben való megértésünk révén valósítottuk meg. A magasabb avagy sűrűbb energiamező uralja a kevésbé sűrűt.
26.25

Kérdező: Akkor azt mondod, hogy általánosságban ha mi… a Föld-

nek, a bolygó népességének megengeditek az atomháborút és a háborúból keletkező sok halált, de meg tudjátok teremteni azokat a feltételeket, ahol ezek a halálozások nem járnak nagyobb traumával, mint
egy golyó általi halál vagy normál öregkori elmúlás folytáni belépés a
miáltalunk úgymondott mennyei világokba vagy asztrális világba. Így
van?
Ré: Ré vagyok. Nem így van. Ez nagyobb megrázkódtatás volna. Az
entitás azonban entitás maradna.
26.26

Kérdező: Tudósítanál minket a Nagaszakiban és Hirosimában ekkor

meggyilkolt entitások állapotáról?
Ré: Ré vagyok. Az e traumát átéltek még nem kezdték meg teljesen a
gyógyulási folyamatukat. A lehetséges legnagyobb segítséget kapják.
26.27

Kérdező: Amikor befejeződik a gyógyulási folyamata ezeknek az

entitásoknak, a negyedik denzitás felé igyekeztükben fog-e visszavetést
okozni náluk az atombomba általi halál?
Ré: Ré vagyok. Az olyan események, mint amilyen a nukleáris pusztítás, az egész bolygót érintik. A pusztításnak ezen a szintjén nincsenek
különbségek, magát a bolygót kell meggyógyítani.
26.28

Kérdező: Kimondottan arra gondoltam, ha egy entitás ott volt akkor

Hirosimában vagy Nagaszakiban, és ciklusunk végére elérte volna a
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szüretelhetőséget, akkor az atombomba általi halál okozhatott-e neki
olyan megrázkódtatást, hogy a ciklus végére mégsem lesz szüretelhető.
Ré: Ré vagyok. Ez nem így van. Mihelyst megtörténik a gyógyulás, a
szüret rendületlenül továbbmehet. Mindamellett a tett folytán az
egész bolygó gyógyításon fog átesni, nem téve megkülönböztetést
áldozat és támadó között, lévén a kár a bolygót érte.
26.29

Kérdező: Megköhögtetnéd az instrumentumot, és…

(köhögés)
26.30

Kérdező: …le tudnád-e írni a bolygószintű gyógyítás mechanizmu-

sát?
Ré: Ré vagyok. A gyógyítás az elfogadás, a megbocsátás és hogyha
lehetséges, a rehabilitáció folyamata. Mivel az idő/térben a rehabilitáció nem érhető el, társaitok közül sokan próbálkoznak most a rehabilitációval mialatt fizikai testükben tartózkodnak.
26.31

Kérdező: Hogyan próbálkoznak ezek az emberek a rehabilitációval a

fizikai testükben?
Ré: Ré vagyok. Kísérletükben szeretetet táplálnak a bolygó egésze
iránt, vigaszt, és a sebek és e tettek egyensúlyhiányának begyógyítását.
26.32

Kérdező: Amikor az ufó jelenségeket a lakosság jó része előtt nyilván-

valóvá tettétek, sok embercsoport számolt be kontaktusról és ufó entitásokkal való telepatikus kapcsolatról, és feljegyezte annak eredményeit, amit ő telepatikus kommunikációnak értelmezett. Volt-e a Konföderációnak olyan célzata, hogy kimondottan ufók iránt érdeklődő
csoportokkal kezdeményezzen párbeszédet?
Ré: Ré vagyok. Ez így van, ámbár tagjaink némelyike gondolatforma
kivetítéseket alkalmazva az idő/térből kilépett a ti tér/időtökbe, és – a
Tanács engedélyével – időről időre azt választotta, hogy földreszállás
nélkül megjelenjék egeiteken.

325

AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE, HUSZONHATODIK ÜLÉS
26.33

Kérdező: Akkor a megvalósult földreszállások mindegyike – az

Eisenhowerrel való kapcsolatba lépés kivételével – az Orion csoporttól
vagy hozzá hasonló csoportoktól eredt?
Ré: Ré vagyok. Leszámítva, mondjuk úgy: hovatartozás nélküliek
szórványos eseteit, ez így van.
26.34

Kérdező: Szükségszerű-e a földreszállások minden esetében, hogy a

bennük részt vevő entitások az Orion csoportot hívják, vagy ezen entitások némelyike anélkül kerül kapcsolatba az Orion csoporttal, hogy
nem is azt a csoportot hívja?
Ré: Ré vagyok. Ehhez a válaszhoz mélyére kell hatolnunk a negatív
negyedik denzitású felfogásnak. Ez nehéz számotokra. Mihelyst elérték a harmadik denzitású idő/tér kontinuumot az úgynevezett ablakaitokon keresztül, a keresztesek szabadon zsákmányolhatnak, és a következmények száz százalékig a, mondhatjuk, szemtanú/alany/vagy
áldozat polaritásának függvénye.
Ez a negatív negyedik denzitásúak őszinte hitéből adódik, hogy ha
önmagát szereti, azzal mindenkit szeret. Minden egyes másik-énnek,
akit ily módon megtanít vagy leigáz, olyan tanára lesz így, aki őt az
önös szeretetre tanítja. Ezen tanításnak kitéve a szándék negatív avagy
önmagát szolgáló negyedik denzitású tudat/test/lélek komplexumok
szüretét megvalósítani.

(Világosabbá teszi mindezt az 1981. május 25-i, 53. ülés anyagából
való alábbi részlet)
53.6

Kérdező: Tudnál mesélni a pozitív másokat szolgáló Konföderáció e

bolygó lakosaival kialakított kontaktusai során felhasznált különféle
módszerekről, a kapcsolatteremtés különböző formáiról?
Ré: Ré vagyok. Tudnánk.
53.7

Kérdező: Megtennéd, kérlek?
Ré: Ré vagyok. A kapcsolat leghatékonyabb módja az, amelyet most
éltek át ebben a térben/időben. A szabad akaratba való belegázolás
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igen elkerülendő. Ennélfogva az illúziótok síkján Vándoroknak számító entitások lesznek kizárólagos alanyai az úgynevezett „Close
Encounters”, vagyis a szemtől szembe találkozásokat alkotó gondolati
projekciók, illetve a pozitív irányultságú társas memória komplexumok és a Vándorok összejöveteleinek.
53.8

Kérdező:
Kérdező: Egy példán keresztül be tudnál mutatni egy ilyen, társas

memória komplexum és Vándor közti találkozót, olyan szemszögből,
hogy mit tapasztal ebből a Vándor?
Ré: Ré vagyok. Egy ilyen példa az előttetek ismert Morris* esete. Ebben a bizonyos esetben a korábbi kontaktus, melyet más, az entitás
baráti körébe tartozó entitások éltek át, negatív irányultságú volt. Ám
emlékezhettek, hogy a Morris nevű entitás érzéketlen volt erre a kapcsolatra és nem látta – a fizikai optikai szervével – ezt a kontaktust.
A belső hang azonban felhívta a Morrisként ismert figyelmét, hogy
egymaga menjen el egy másik helyre, és ott a másik kontaktus gondolatforma alakú és küllemű entitása jelent meg és meredt rá, felkeltve
így vágyát, hogy ezen esemény valódisága és általában inkarnációja
tapasztalatai után kutasson.
Ez a felnyílt szem érzete vagy felélénkülés az effajta kontaktusok célja.
Az időtartam és a felhasznált képek az ezt a lehetőséget az aktiválódás
jegyében megélő Vándor tudatalatti várakozásainak megfelelően változók.
53.9

Kérdező: Egy konföderációs típusú űrjármű „Close Encounter”-e

esetében azt feltételezném, hogy ez a közeli találkozás egy gondolatforma típusú járművel valósul meg. Voltak-e Vándoroknak „Close
Encounter”-jei földreszállt gondolatforma típusú űrhajókkal az elmúlt
néhány évben?
Ré: Ré vagyok. Ilyesmi megtörtént, ámbár sokkal kevésbé gyakran,
mint az Orion típusú úgynevezett közeli találkozások.
Ez D. T. Elkins és Carla L. Rueckert: Az UFO titkai c. könyvének 1. számú
esetére utal. (Louisville, L/L Research, 1976, 10. és 11. oldal)

*
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Megjegyeznénk, hogy egy végtelen egységű világegyetemben a „Close
Encounter” fogalma mulatságos, hiszen nem önmaga önmagával jellegű-e benne valamennyi találkozás? Hogyan lehetne tehát bármely
találkozás egyéb, mint igencsak közeli?
53.10

Kérdező: Nos, ha már az önmagával való találkozásoknál tartunk,

lehet-e egy pozitív polarizációjú Vándornak valaha is úgymondott
szemtől szembe találkozása az orioni vagy negatív irányultságú polarizációval?
Ré: Ré vagyok. Hogyne. A…
53.11

Kérdező: (félbeszakítva) Miért lehetséges ez?
Ré: Ré vagyok. Noha előfordul, ez eléggé ritka és vagy abból fakad,
hogy az orioni entitások nem képesek felmérni a pozitivitás mélységét,
amellyel szembetalálkoznak, vagy pedig abból, hogy az orioni entitások vágya az, hogy – mondjuk úgy – eltávolítsák eme pozitivitást a
létsíkról. Az orioni taktikák alapesetben az egyszerűbb elmetorzulások
választásai, amelyek a kevesebb szellemi és lelki komplexum tevékenységre utalnak.

53.12

Kérdező: Nekem igen sok változatban jutottak tudomásomra egyé-

nekkel létesített kontaktusok. Tudnál általános példákat említeni a
Konföderáció által alkalmazott módszerekre az érintkezésbe lépni
kívánt Vándorok felébresztésére vagy részleges megébresztésére?
Ré: Ré vagyok. A Vándorok felébresztésére szolgáló módszerek változók. Mindegyik megközelítés központi eleme a tudatba és a tudatalattiba való oly módú belépés, hogy elkerüljük a félelemkeltést és maximalizáljuk az esélyét egy megérthető szubjektív élménynek, amelynek
az entitás számára jelentése van. Sok ilyen alvás közben történik, mások számos tevékenység közepette az ébrenlét óráiban. A megközelítések rugalmasak és nem feltétlenül értendő közéjük a Close Encounter
szindróma, ahogyan azt ismeritek.
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53.13

Kérdező: És mi a helyzet az orvosi vizsgálatok jelenségével? Ez hogyan

áll összefüggésben a Vándorokkal és a konföderációs illetőleg orioni
kontaktusokkal?
Ré: Ré vagyok. A konföderációs gondolatforma-egyének által felkínált
gondolatforma-élmények jellegét és részleteit az entitás tudatalatti
várakozásai határozzák meg. Így ha egy Vándor fizikai vizsgálatra készül, akkor szükségszerűen ezt fogja a riadalom vagy nyugtalanság oly
kis mértékű torzulásával megtapasztalni, amennyire csak a Vándor
tudatalatti torzulás várakozásainak természete azt megengedi.
53.14

Kérdező: Nos, akkor mind a konföderációs, mind az orioni hajók

fedélzetére felvitt személyek egyaránt egy látható módon orvosi vizsgálatot tapasztalnak meg?
Ré: Ré vagyok. A kérdésed helytelen gondolkodásra vall. Az Orion
csoport használja a testi vizsgálatokat, ami egy módja az egyén megfélemlítésének és annak, hogy az egy fejlett második denzitású élőlény,
mint mondjuk egy kísérleti állat érzéseit élje át. Egyesek szexuális élményei ennek a tapasztalásnak egy alfaját képezik. A szándék az orioni
entitások földi lakosok fölötti uralmának demonstrálása.
A gondolatforma élmények szubjektívek és legnagyobbrészt nem ebben a denzitásban játszódnak.
53.15

Kérdező: Ezek szerint konföderációs és orioni kontaktusok egyaránt

létrejönnek, és ahogy értem, a szemtől szembe találkozások kettős
természetűek. Történhetnek a konföderáció részéről, de lehetnek
orioni jellegű kapcsolatok is. Így van?
Ré: Ré vagyok. Így van, azonban a kontaktusok túlnyomó része
orioni eredetű.
53.16

Kérdező: Nos, az entitásoknak nagy választéka él a Földön, már ami a

szüretelhetőséget illeti, mind a pozitív, mind a negatív irányultságban.
Az Orion csoport vajon e spektrum széleit veszi célba – a szélsőségesen pozitív ill. negatív irányultságúakat – a földi entitásokkal való
kapcsolatai során?
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Ré: Ezt a kérdést némileg bonyolult pontosan megválaszolni, de azért
megkíséreljük.
Az orioni entitások legtipikusabb megközelítése a könnyen befolyásolható, ti úgy mondjátok, gyenge entitások kiválasztása, tőlük remélik ugyanis a nagyobb mennyiségű orioni filozófia elterjesztését.
Néhány kevesebb orioni entitást tér/idő nexusotok némely erősebben
polarizált negatív entitása invitálja be. Ebben az esetben amazok információkat osztanak meg, pont úgy, mint mi tesszük e pillanatban.
Az orioni entitások számára azonban ez kockázatot jelent azon gyakoriság végett, amivel eztán a szüretelhető negatív planetáris entitások
ugráltatni próbálják és parancsokat osztogatnak az orioni kontaktoknak éppúgy, ahogy eme entitások ugráltatják a negatív planetáris kontaktokat. A keletkező küzdelem az irányításért, hogyha elvesztik, ront
az Orion csoport polaritásán.
Egy elvétett orioni kontaktus magasan polarizált pozitív entitásokkal
hasonlóan nagy zűrzavart tud okozni az orioni seregben, hacsak a
keresztesek nem képesek átpolarizálni a tévedésből felkeresett entitást.
Ilyen előfordulásról viszont csaknem sosem hallani. Következésképp
az Orion csoport jobban szeret csupán a gyenge entitásokkal fizikai
kapcsolatot létesíteni.
53.17

Kérdező: Akkor általánosságban azt mondhatjuk, hogy ha egy egyén-

nek közeli találkozása van egy ufóval, vagy bármely más, láthatóan
ufókkal kapcsolatos élménye, akkor alaposan meg kell vizsgálnia a
kontaktust és annak őrá gyakorolt hatását ahhoz, hogy eldöntse, az
most vajon orioni vagy konföderációs kapcsolat volt-e. Így van?
Ré: Ré vagyok. Így igaz. Amennyiben félelmet és pusztulást talál,
akkor a kapcsolat igen valószínűen negatív természetű volt. Ha az
eredmény remény, barátságos érzések és egy céltudatos, mások szolgálatának pozitív érzésére való ráébredés, akkor a konföderációs kontaktus jegyei nyilvánvalóak.

(eddig a részlet az 1981. május 25-i, 53. ülés anyagából)
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26.35

Kérdező: Megköhögtetnéd, kérlek, az instrumentumot?

(köhögés)
26.36

Kérdező: Akkor feltételezem, hogy a Konföderáció által telepatikus

kapcsolatot létesített valamennyi csoport kiemelt célpontja az orioni
kereszteseknek, és azt is gondolom, hogy igen nagy százalékuk üzeneteit sikerült beszennyeznie az Orion csoportnak. Meg tudnád mondani, hány százalékuk információi fertőződtek az Orion csoportéval, és
hogy képes volt-e bármelyikük is tisztán konföderációs csatorna maradni?
Ré: Ré vagyok. Ha megadnánk neked ezt a felvilágosítást, azzal néhány élő személy szabad akaratába vagy zavartságába gázolnánk. Csak
arra kérhetünk minden csoportot, vegyék fontolóra a filozófiák illetőleg az úgynevezett konkrét információk relatív hatását. Nem a közlemények konkrétsága az, ami a negatív befolyásokat bevonzza, hanem
a rá helyezett horderő.
Ez az, amiért oly gyakran ismételgetjük, amikor konkrétumokat kértek tőlünk, hogy ezek jelentőségükben elhalványulnak, miként a fű is
megfonnyad és elszárad, de az Egységes Végtelen Teremtő szeretete és
fénye mindörökre kihat a teremtés végestelen tartományaiban, újra és
újra megalkotva önmagát az örök folytonosságban.
Minek tehát a füvön aggodalmaskodni, amely kihajt, elhervad és kiszárad az évszak szerint, hogy aztán újra kinőjön, hála az Egy Teremtő
végtelen szeretetének és fényének. Mi ezt az üzenetet hozzuk. Az egyes
egyén csupán felszínesség, mely él és hal. A mélyebb értelemben a
létnek sehol sincs vége.
26.39

Kérdező: Nagyon szépen köszönjük. Ha lennél kedves megköhögtet-

ni az instrumentumot, akkor feltennék még egy… két gyors kérdést.
(köhögés)
26.40

Kérdező: Az instrumentum kérdezteti, hogy meddig fognak tartani az

LSD megkóstolásából adódó erőtlenítő hatások, amelyeket tapasztal,
illetve tehetünk e valamit az instrumentum kényelméért?
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Ré: Ré vagyok. Először is, a testi komplexum gyengeségi időszaka
körülbelül három holdciklusotokat tesz ki: az első fogyasztás körülbelül egy holdciklusotoknyit okoz, míg a másodiknak egy halmozott
vagy duplázó hatása van.
Másodszor, az instrumentum jól van. Igen lelkiismeretesek vagytok.
26.41

Kérdező: Ahogy mondtad is, ez egy egyenes és keskeny ösvény. Sok

az elterelő tényező.
Létrehoztunk most egy bevezetést az Egység Törvényébe, végighaladva és érintve a 75 ezer éves ciklus főbb pontjait. E bevezetés után
majd szeretnék egyből rátérni a fő munkára, amely az evolúció vizsgálata. Nagyon méltányolom, és nagyrabecsülést és megtiszteltetést érzek, hogy részese lehetek ennek, remélve, hogy meg tudjuk valósítani
ezt a következő fázist is.
Ré: Ré vagyok. Most búcsúzom tőletek, barátaim, az Egységes Végtelen Teremtő szeretetében és fényében. Járjatok hát jókedvvel és boldogan örvendezve az Egy Teremtő erejében és békéjében. Adonai.

332

