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

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

88.12 Arra kérünk titeket, hogy a fényképek a valóságot tükrözzék, 
dátummal legyenek ellátva és világos képet mutassanak, hogy 
ne kételyt, hanem hiteles kifejezést nyújtsanak azok számára, 
akik az igazságot keresik. Mi az Egység Törvényének szerény 
hírnökeiként jövünk hozzátok, vágyunk a torzítások csökken-
tése. Arra kérünk, hogy ti, akik a barátaink vagytok, a fent 
tárgyaltak mintájára hozzátok meg döntéseiteket, és ne a lé-
nyegtelen 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. 

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

 
L/L Research 

Jim McCarty 
Gary Bean 
Austin Bridges 

2015



  

TTTTARTALOMJEGYZÉKARTALOMJEGYZÉKARTALOMJEGYZÉKARTALOMJEGYZÉK    

ELŐSZÓ ............................................................................................ 7 

AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE, HETVENHATODIK ÜLÉS ............................ 10 

AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE, HETVENHETEDIK ÜLÉS............................. 19 

AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE, HETVENNYOLCADIK ÜLÉS ........................ 28 

AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE, HETVENKILENCEDIK ÜLÉS........................ 42 

AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE, NYOLCVANADIK ÜLÉS............................... 54 

AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE, NYOLCVANEGYEDIK ÜLÉS ......................... 63 

AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE, NYOLCVANKETTEDIK ÜLÉS....................... 73 

AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE, NYOLCVANHARMADIK ÜLÉS ..................... 85 

AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE, NYOLCVANNEGYEDIK ÜLÉS ...................... 97 

AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE, NYOLCVANNEGYEDIK ÜLÉS .................... 108 

AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE, NYOLCVANHATODIK ÜLÉS...................... 117 

AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE, NYOLCVANHETEDIK ÜLÉS ...................... 127 

AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE, NYOLCVANNYOLCADIK ÜLÉS .................. 138 

AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE, NYOLCVANKILENCEDIK ÜLÉS ................. 149 

AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE, KILENCVENEDIK ÜLÉS ............................ 163 

AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE, KILENCVENEGYEDIK ÜLÉS ...................... 174 

AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE, KILENCVENKETTEDIK ÜLÉS .................... 185 

AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE, KILENCVENHARMADIK ÜLÉS................... 197 

AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE, KILENCVENNEGYEDIK ÜLÉS .................... 206 

AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE, KILENCVENÖTÖDIK ÜLÉS ....................... 218 

AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE, KILENCVENHATODIK ÜLÉS ..................... 230 

AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE, KILENCVENHETEDIK ÜLÉS ...................... 246 

AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE, KILENCVENNYOLCADIK ÜLÉS ................. 254 

AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE, KILENCVENKILENCEDIK ÜLÉS ................. 261 

AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE, SZÁZADIK ÜLÉS....................................... 268 

AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE, SZÁZEGYEDIK ÜLÉS ................................. 274 



TARTALOMJEGYZÉK 

 

6 

AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE, SZÁZKETTEDIK ÜLÉS............................... 279 

AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE, SZÁZHARMADIK ÜLÉS ............................. 286 

AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE, SZÁZNEGYEDIK ÜLÉS .............................. 293 

AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE, SZÁZÖTÖDIK ÜLÉS.................................. 300 

AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE, SZÁZHATODIK ÜLÉS................................ 309 

MEGJEGYZÉS AZ OLVASÓINKHOZ ................................................. 318 

EPILÓGUS ..................................................................................... 319 

A NAGY ARKÁNUM ....................................................................... 320 



  

7 

EEEELŐSZÓLŐSZÓLŐSZÓLŐSZÓ    

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 össze-
sen 106 üléséből az 76-106. ülések hű lejegyzését tartalmazzák. 

Ez az anyag egy bizonyos mértékig feltételez egy olyan nézőpontot, 
amelyhez az ufójelenségek sokévi tanulmányozása során jutottunk el. 
Amennyiben az Olvasó nem jártas korábbi munkáinkban, úgy Az 
UFO titkai c. könyvünk elolvasása hasznosnak bizonyulhat jelen 
anyag megértésében. 

Mint a könyv címéből is látszik, 75 korábbi, Rével folytatott ülés is 
volt, melyeket Az Egység Törvénye Első, Második és Harmadik 
könyv c. kötetekben gyűjtöttünk össze.1 Ha mód van rá, akkor célsze-
rű az elejével kezdeni ennek az anyagnak az elolvasását, mivel egyes 
fogalmak korábbi fogalmakra épülnek rá. 

Az Egység Törvénye Negyedik könyv egy vizsgálat kezdete az archetí-
pusi elme természetében és helyes metafizikai felhasználásában. Az 
archetípusi elme a Logosz tudata, egy tervrajz a teremtés valamint a 
tudati, testi és lelki fejlődésünk módjára. Ré azt állította, hogy az ar-
chetípusi elme a legjobban három módszer valamelyikével tanulmá-
nyozható: a Tarot, az Asztrológia és az Élet Fája, amely szertartásos 
fehér mágiaként is ismert. Mi úgy döntöttünk, hogy a tarot-ba bele-
mélyülve fogjuk megvizsgálni az archetípusi elmét, közelebbről pedig 
a Nagy Arkánum huszonkét képéről. A Negyedik könyvben az első 
hét kártyával dolgozunk közvetlenül, melyek a tudat felépítésének 
archetípusai. Szintén törekedtünk egy áttekintésre a tarot huszonkét 
archetípusáról is. 

                                                 
1 az Ötödik könyv pedig a szerzők kommentárjával ellátva tartalmazza a 106 Ré ülés 
személyes jellegű anyagait. Mivel az L/L Research részéről ezek magyarázattal együtt 
kerültek kiadásra, ezért az Ötödik könyv elolvasása is erősen ajánlott. /a ford. 
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Bármely ehhez fogható kontaktus kiértékelésének ésszerű szempontja 
lehet a következtetés, hogy ha a kapcsolat valós, akkor valamely pon-
ton kell kapjunk komplett jellegű, számunkra ismeretlen anyagot is. 
Erre sor került a Negyedik könyvben. Mint az az Olvasónak a kérde-
zésből ki fog derülni, nehéz küzdelmet vívtunk végig az egész kötet 
során, hogy az általunk fogadott közlésekkel lépést tartsunk, és hogy 
értelmes kérdéseket fogalmazzunk meg. Habár az üléseink ütemezése 
laza volt, és a közbenső időt felhasználtuk tanulmányozásra, tisztában 
vagyunk azzal, hogy a kérdések e kötetben szétszórtabbak, mint a Ré 
ülések első három könyvében. Nem ismerünk megoldást ismerethiá-
nyunkra, és legalább biztosak lehetünk abban, hogy az Olvasót nem 
fogjuk lehagyni, mivel mi sem tudtunk többet Önnél, mielőtt az 
egyes kérdéseket feltettünk! 

Úgy érezzük, segítséget jelentene, ha közölnénk némi adatokat a 
tarot-ról és annak általános elnevezéseiről, illetve ha összevetnénk azt a 
Ré nézőpontjából vett tarot általános körvonalával, amit Ré az egyip-
tomiakkal osztott meg oly sok évvel ezelőtt. A következő összevetés 
csupán a huszonkét Nagy Arkánummal foglalkozik, mivel csak ezeket 
a „fogalmi komplexumokat” használta Ré, és csak ezeket rajzolták le 
később egyiptomi papok, a tudat, a test és a lélek evolúciós folyama-
tának leírására. Az Udvari Arkánum és a Kis Arkánum más befolyások 
eredményeként születtek, és főként a tanulmány asztrológiai megkö-
zelítésével foglalkoztak. Minden kártyát elsőként az arkánumszáma ír 
le, ezután Ré megjelölése következik, majd pedig a hagyományos el-
nevezése. 

A kártyákat, melyekről eredetileg kérdeztünk2, nem lehetséges újra-
nyomtatni, így aztán a Nagy Arkánumot itt3 az első paklinkra legjob-
ban emlékeztető pakliról reprodukáltuk. Ezek a képek George 

                                                 
2 a Church of Light alapítója, C.C. Zain által készített akkor aktuális paklija. 
Azóta a Church of Light számos alkalommal újrarajzolta a pakliját. 
3 a Negyedik könyv eredeti angol nyelvű, nyomtatott kiadásában. 
Jelen elektronikus kiadás képei a „Comte de Saint-Germaine” változat, 
amelyből mind C.C. Zain, mind George Fathman képei eredeztethetők. 
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Fathman: The Royal Road, A Study In The Egyptian Tarot; Key To 
Sacred Numbers And Symbols c. művében találhatók meg, Eagle 
Point, Oregon, 1951, Life Research Foundation. 

Mint láthatja a kedves Olvasó, a Nagy Arkánum első hét lapja arra 
lett megtervezve, hogy a tudat evolúcióját írja le, a második hét a test 
evolúcióját, a harmadik hét pedig a lélek evolúcióját. a XXII. számú 
Arkánum neve a Választás, s e kérdéses választás az a központi döntés, 
amelyet minden tudatos kereső vagy szakértő meghoz, törekvései so-
rán a harmadik denzitású létélmény leckéinek elsajátításában, hogy 
mások szolgálatát keresse vagy önmaga szolgálatát keresse. 

Egyik elsődleges fölfedezés a Negyedik könyvben a „felejtés fátylának” 
fogalma és rendeltetése, amely a tudatos és tudattalan elménk közt 
létezik a mi harmadik denzitású létélményünkben. A galaxisunk kö-
zepéhez közelebb eső harmadik denzitásoknak láthatólag nem volt 
efféle fátyluk, és ennélfogva nem is felejtették el semelyik inkarnáció-
juk egyik eseményét sem. Ez a feltétel leegyszerűsítette az entitások 
megtapasztalásait, továbbá az illető archetípusi elmét is. Az Olvasónak 
ezért tisztában kell lennie azzal, hogy a kérdések mind a fátyol előtti, 
mind pedig a fátyol utáni megtapasztalásokra, valamint a létélmények 
archetípusi elméjének mindkét fajtájára irányulnak annak érdekében, 
hogy jobban megértsük a mi jelenlegi elfátyolozott megtapasztalásun-
kat a teremtés eme oktávjának harmadik denzitású létélményében. 

A kérdéseink eredményeként megrajzoltuk a mi saját képeinket, me-
lyeknek első hét darabja megtalálható e kötet hátoldalán.4 

L/L Research 

Don Elkins 
Carla L. Rueckert 
James A. McCarty 

Louisville, Kentucky, USA 
1983. július 8. 

                                                 
4 Jelen elektronikus kiadásban ezek a 96. és a 97. ülés közé lettek beszúrva. 
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76.0 Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Üdvözöllek benneteket az Egy Végtelen Teremtő 
szeretetében és fényében. Most kommunikálunk. 

76.1 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Elsőként kérhetnénk egy visszajelzést a közvetítő állapotá-
ról? 

Ré:Ré:Ré:Ré:    Ré vagyok. Ez az instrumentum a fizikaikomplexum-csőd állapo-
tában van, mely már fennáll egy bizonyos mértéke óta annak, amit 
időnek hívtok. A vitális energiák normálisak egy erős lelki komple-
xum illetve az akarat kíséretében, amely tápanyagot kölcsönöz a tu-
dat/test/lélek komplexumi energiaszintek számára. 

76.2 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A Rével való kommunikációnk tovább folytatása káros 
lesz-e a közvetítő fizikai energiáira nézve? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Kétféle módon válaszolhatunk. Először is, ha az inst-
rumentum imígyen fizikai komplexumi jellegű energia kiutalása nél-
kül szentelné magát e használatra, akkor kezdene magához a vitális 
energiához folyamodni, ez márpedig –––– bármely jelentősebb mérték-
ben folytatva –––– tevőlegesen káros egy tudat/test/lélek komplexumra, 
amennyiben az illető komplexum további tapasztalást kíván az illúzi-
óban, melyt jelenleg torzít. 

Másodszor, ha gondot fordítotok, először is a közvetítő külső paramé-
tereinek szemmel tartására, aztán pedig fizikai energia átvitelére sze-
xuális energiacsere, mágikus védelem s végül a kontaktus során az 
instrumentumot energizáló gondolatformák energetikai elmozdítása 
révén, akkor nincs akadály abban az értelemben, hogy nem romlanak 
az instrumentum tudat/test/lélek komplexum erőnlét/gyengeségi tor-
zulásai. 

Meg kell említeni, hogy az instrumentum erre a szolgálatra szentelvén 
el magát köszöntéseket vonz magához, melyeknek tudatában vagytok. 
Ezek kellemetlenek, ámde –––– ha gondosak vagytok –––– nem szükségsze-
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rűen kell hosszantartó ártalommal lenniük sem a közvetítőre, sem a 
kontaktusra. 

76.3 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező:    A három dolog közül, amit említettél, hogy az instrumen-
tum javára tehetnénk, világosabbá tennéd a legutolsót? Azt nem iga-
zán értettem. 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Midőn az entitás, mely te vagy, engedi, hogy lénye 
együttérezzen más lénnyel, úgy az dönthet akképp, hogy azon energi-
ákat, melyek a másik-én egészségére válhatnak, megosztja a má-
sik-énnel. Ezen energiatranszferek működési módja a gondolat, vagy 
pontosabban a gondolatforma, mivel minden gondolat egy alak vagy 
szimbólum vagy tárgy, tehát egy idő/tér viszonylatban szemlélt objek-
tum. 

76.4 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Az általunk felhasznált Kisebbik Pentagramma Elűző Szer-
tartásának volt-e valami értelme, és milyen hatása van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Az e csoport által felhasznált Kisebbik Pentagramma 
Elűző Szertartása egyre hatékonyabb. Hatása a működési hely kipuco-
lása, megtisztítása és védelme. 

A szertatás hatékonysága a valódi mágikusságnak csupán, hogy úgy 
mondjuk, az alsóbb határait üti meg. A tevékenység végzésében a 
szakértőség felé igyekvők azoknak megfelelői, akik épp csak elkezdték 
az iskolai tananyagot s még sok-sok osztály áll előttük. Az értelmes 
diákot ez nem kedvetleníti, sőt bátorítja a házi feladat, az olvasás, írás, 
számtan, miként képletesen nevezhetnénk a létezés tanulmányához 
vezető elemi lépéseket. A lény az, amely a tevékenységet betölti, nem a 
tevékenység tölti be lényt. Ennélfogva rátok hagyjuk a munkát, ame-
lyet elkezdtetek. 

76.5 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Előnyös lenne többször végezni az elűző szertartást ebben a 
szobában? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Előnyös rendszeresen dolgozni ezen a helyszínen. 



AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE, HETVENHATODIK ÜLÉS 

12 

76.6 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Sajnálom, hogy ilyen nagy késedelem volt az előző ülés és a 
mostani között. Gondolom, ez nem tesz jót. Elmondanád, kérlek, 
honnan ered a Tarot? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. E tanulmányozási és jövendölési rendszer eredete ket-
tős: elsőként volt a befolyás, mely egy torzult módozatban jött azok 
részéről, akik az Egység Törvényét tanítani próbáló papok voltak 
Egyiptomban, amely alakot adott az általuk fogadott megértésnek –––– 
ha megbocsátjátok nekünk a névhibát. Eme alakokat aztán rendes 
részévé tették a beavatandók tanulás/tanításának. A második befolyás 
azon entitásoké az általatok úgymondott Ur, Kháldea és Mezopotá-
mia földjén, akik régről megkapták az adatokat, hogy úgy mondjuk, 
melyeket a mennyek kapcsán lekértek. 

Ekképpen az archetípusok szemléletére irányuló próbálkozások során 
két jövendölési módszert látunk egybeolvadni változó eredményekkel: 
az asztrológiát –––– miként nevezitek –––– és ama módosulatot, mely úgy 
kombinálódott, hogy azon –––– mondhatnánk –––– összefüggéseket érzékel-
tesse, melyek a látható torzulásokra jellemzők. 

76.7 KérKérKérKérdező: dező: dező: dező: Helyesen következtetek-e hát, hogy az egyiptomi papok, 
érthető jelképrendszerré próbálván konvertálni a tudást, melyet erede-
tileg Rétől kaptak, gondolták ki és vezették be a Tarot fogalmát? Ez 
így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez helytálló, a sumér befolyás hozzáadásával. 

76.8 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Amire Ré tanításai fókuszáltak, az ennek a Logosznak az 
archetípusai, valamint az archetípusi összeállításnak egy nagyon szoros 
megközelítését elérő módszerek? Ez így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez helytálló, anélkül, hogy igaz lenne. Mi Ré [cso-
portja béliek] az Egység Törvényének szerény hírnökei vagyunk. Mi 
ezt az egyedüli törvényt igyekszünk megtanítani/tanulni. Az egyipto-
mi tanítás/tanulás tér/ideje során azon munkálkodtunk, hogy a tudat 
komplexumot, a test komplexumot illetve a lélek komplexumot egy 
beavatott állapotba hozzuk, amelyben az entitás az intelligens energiá-
ra rákapcsolódhatott, s így eme gyógyításnak maga is taní-
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tó/tanulójává válhatott, a tanulmány gyümölcseit pedig mindenki 
számára fölajánlhatta. Az elme gyökérzetének tana a tudat komple-
xum életre keltésének egy része, az archetípusinak nevezett elmegyö-
kér-részek alapos tanulmányozása pedig, miként említettük is, egy 
érdekes és szükséges része a folyamatnak mint egésznek. 

76.9 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Ré véleménye szerint van-e értelme a mai korban újból 
elővenni a Tarot, segítségül az evolúciós folyamatban? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Információt ismétlünk. Helyénvaló mélységében ta-
nulmányozni az egyik formáját az archetípusi elme szerkesztett és 
rendszerezett torzulásainak ahhoz, hogy elérkezz abba a helyzetbe, 
amelyből tetszésed szerint képes vagy eggyé válni archetípusokkal és 
megtapasztalni őket. Három alapválasztásod van. Választhatod az 
asztrológiát, a tizenkét csillagképet (miként bolygótok energiahálóza-
tának e porcióit nevezitek) s ami a tíz bolygó nevét kapta. Választha-
tod a Tarot annak huszonkét úgynevezett Nagy Arkánumával. És 
választhatod az Élet Fájának tanát annak tíz szefirájával, valamint az 
állomások közti huszonkét kapcsolattal. 

Jó áttanulmányozni minden egyes diszciplínát, nem egy dilettánsként, 
hanem olyasvalakiként, aki a próbakövet keresi, s aki érezni kívánja a 
mágnes vonzását. Valamelyike ezen tanoknak vonzóbb lesz a kereső 
számára. Ezután a kereső hadd tárja fel az archetípusi elmét alapvető-
en e három diszciplína valamelyikének felhasználásával. A tanulásnak 
egy szakasza után a tanok sikeres elsajátításával aztán meglépheti a 
fontosabb lépést: mely az írottakon való túllépés, hogy a kereső egyedi 
módon fejezze ki megértését –––– ha ismét elnézitek a főnevet –––– az arche-
típusi elméről. 

76.10 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Igazam volna e, ha azt állítanám, hogy a mi helyi 
Logoszunk, társ-Teremtőként járván el, a tapasztalás céljai érdekében 
némely mértékben eltorzította az itt általunk tapasztaltakat? És hogy 
ennek az adott Logosznak az archetípusai némiképp egyediek a terem-
tett világ többi része viszonylatában, noha természetesen közük van a 
mindenséghez, hiszen részei annak, de, csak úgy mondhatom, egyedi 
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részei, és hogy azon tanulmányokat, melyekről az imént beszéltünk, 
nem lehetne gyorsan vagy könnyedén átültetni a teremtés más részei-
re. Ez egy nagyon nehezen megfogalmazható kérdés. Kitisztáznád 
számomra? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Leszűrhetjük az általad fölkínált állítás 
keszekuszaságából a kérdést, melyet sejtésünk szerint felteszel. Kérlek, 
tedd fel újra, ha elvétjük kérdésed. Az archetípusi elme olyan elme, 
mely annak a Logosznak a sajátossága, amelynek e jelen tapasztalatai-
tokat torzító tér/időben a befolyása alatt álltok. Nincs más Logosz, 
melynek archetípusi elméje egyezőbb lenne annál, mint amennyire a 
csillagok egy más galaxis más bolygójáról egyezően látszódnának. He-
lyesen következtethetnél arra, hogy a közelebbi Logoszok csakugyan 
közelebb esnek archetípusaikban. 

76.11 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Minekután Ré kezdetben a Vénuszon fejlődött, Ré archetí-
pusi eredete akkor az itt általunk tapasztalttal megegyező. Így van? 

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

76.12 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Feltételezem azonban, hogy a tarot elképzeléseit, meg az 
Élet Fájának mágikus fogalmait stb. Ré nem használta. Gyanítom, 
hogy az ősi Ré fogalom az asztrológiának valamilyen formája volt. 
Csak találgatok, de igazam van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Kimondani Ré archetípusi elme-tanulmányozási me-
tódusát ama torzulásrendszer alatt, melynek mi örvendtünk, annyi 
lenne, mint a ti saját megítéléseteket elferdíteni afelől, ami azon kö-
rülményeket alakító torzulásrendszerben, melyek közt ti tanul-
tok/taníttok, a helyes. Következésképp kénytelenek vagyunk a Zavar 
Törvényére hivatkozni. 

76.13 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Most néhány olyan kérdést fogok feltenni, melyek talán 
kissé kevésbé központiak arra nézvést, amit tenni igyekszünk. Kissé 
bizonytalan vagyok, mivel ezekkel a kérdésekkel próbálok megfejteni 
valamit, ami úgy vélem, igencsak alapvető abban, amit végzünk. Kér-
lek, nézd el az alkalmatlanságomat a kérdezésben, mivel ez egy nehéz 
fogalom számomra. 
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Tudnál valami közelebbit mondani az e bolygón lezajlott első és má-
sodik denzitás hosszáról? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Nem létezik becslési mód a tér/időre azelőtt, hogy az 
időtlenség meghódolt volna az első denzitásotokban. Időtök kezdetéig 
a mérték óriási lenne, s még e mérhetetlenség is semmitmondó. A 
konstruált tér/időbe való belépéssel az első denzitásotok hozzávetőleg 
két milliárd éveteknyi tér/időt ill. idő/teret hidalt át. 

A második denzitás könnyebben kalkulálható, éspedig a leghosszabb 
denzitásotokat képviseli, már ami a tér/idő terjedelmét illeti. Megbe-
csülhetjük, hogy ez az idő hozzávetőleg 4,6 milliárd évetek. E közelí-
tések szerfelett durvák ama némiképp egyenetlen fejlődés okán, ami 
azon teremtésekre jellemző, melyek a szabad akarat alapkövén épül-
tek. 

76.14 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Azt mondtad, hogy a második denzitás 4,6 milliárd? -árd, 
Á-R-D? Így van? 

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

76.15 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Van tehát egy harmadik denzitásunk, amely, 
összehasonlítólag nézve egy szemvillanás, egy ujjcsettintés az időben a 
többihez viszonyítva. Miért ily rendkívül gyors a harmadik denzitás 
ciklusa az elsőhöz és a másodikhoz képest? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A harmadik denzitás egy választás. 

76.16 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Vagyis akkor a harmadik denzitás –––– olybá tűnik ––––, hogy az 
összes többi denzitáshoz hasonlítva nem egyéb, mint egyedülállóan 
rövid szakasza annak, amit mi időnek tekintünk, és a célja pedig tehát 
ez a döntés. 

Ez így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez pontosan így van. A döntés előjátékának fel kell 
ölelnie az alapok lefektetését, az illúzió megalakítását, s a megvalósít-
hatóságát mindannak, ami spirituálisan véghez vihető. A fennmaradó 
denzitások folyamatos kifinomítása e választásnak. Ez ugyancsak jócs-
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kán elnyúlik, miként a kifejezést használnátok. A döntés, mint mond-
tad, a pillanat műve, ámde azon tengely, mely körött a teremtés forog. 

76.17 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Ez a harmadik denzitású döntés ugyanolyan szerte ama 
teremtésben, melyről tudomásotok van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Tudomásunk van teremtésekről, melyekben a harma-
dik denzitás hosszasabb, és több tér/idő adatik a választásra. Mind-
azonáltal az arányok ugyanazok maradnak; a dimenziókat mind meg-
sápasztja és meggyöngíti a Logosz, hogy egy változatos tapasztalását 
adja a Teremtőnek. Ez a[z itteni] teremtés a mi szemünkben meglehe-
tősen életteli. 

76.18 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Nem értettem, mit értesz az alatt, hogy „a ti szemetekben 
meglehetősen életteli”. Mire célzol? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ezt a teremtést némiképp jobban cseppfolyósította a 
Logosza annál, mint amit némely más Logoszok választottak. Így a 
Teremtőnek a Teremtő általi minden egyes tapasztalata a torzulások 
eme rendszerében relatív értelemben élénkebb, vagy miként mi 
mondtuk, elevenebb. 

76.19 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Felteszem, hogy a harmadik denzitásba való belépéskor 
semmilyen formában nem létezett betegség ezen a bolygón. Ez így 
van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez téves. 

76.20 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Mi volt a betegségek formája, és miért létezett ez a harma-
dik denzitás kezdetén? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Először is az, amelyről mint betegségről beszélsz, a test 
komplexumnak egy funkcionális része, mely fölkínálja a test komple-
xum számára a lehetőséget, hogy megszüntesse az életképességet. Ez 
egy elvárható test komplexumi funkció. A válasz második fele azon 
mikroszkopikus, miként mondanátok: méretű, második denzitású 
más-énekhez tartozik, melyek valamilyen formájukban régóta létez-
nek, és azzal töltik be szolgálatukat, hogy segítik a fizikai test komple-
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xumot azon funkciójában, hogy a megfelelő tér/időben megszüntesse 
az életképességet. 

76.21 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Azt próbálnám megérteni, hogy mi különbség van a Logosz 
tervében ezen második denzitású lények és azoknak a generálása közt, 
amiket én egy többé-kevésbé elszabadult visszacsatolási alakulatként 
aposztrofálnék arra, hogy különböző fizikai problémákat hozzanak 
létre, melyek katalizátorként működnek jelen harmadik denzitású 
körülményeink közt. Tudnál visszajelzést adni nekem erről, hogy a 
gondolatmenetemnek bármi köze van-e a helyeshez e részről? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A közvetítő fizikai test komplexuma kezd eltorzultab-
bá válni a fájdalom irányába. Ennélfogva e működés utolsó teljes kér-
déseként ejtünk szót erről a témáról. 

Kérdésed tartalmaz néhány belső zűrzavart, amitől a válasz talán a 
kívánatosnál általánosabb lesz. Meginvitálunk a kérdés kifinomítására. 

A Logosz tapasztalatok megszerzését tervezte elő tudat/test/lélek 
komplexum entitások számára, ameddig a tapasztalatok mennyisége 
elegendő egy testet öltésre. Ezt csupán kevéssé módosították a máso-
dik denzitású entitások, akik tudat/test komplexuma létének célja a 
növekedés megéléséből s az eszmélés kereséséből állott. Amint bolygó-
tokon előrehaladt a harmadik denzitás, úgy –––– mint azt már tárgyaltuk 
–––– felfokozott és sebesebben elnyert katalizátor révén a fizikai test 
komplexum megszűnésének szüksége gyorsabban érkezett el. A katali-
zátor nem asszimilálódott megfelelőképpen. Következésképp az úgy 
mondjuk: élettartamoknak rövidülniük kellett ahhoz, hogy a tanulás a 
helyes ritmussal és növekménnyel folytatódhassék. Vagyis több és 
több lehetőség került fölajánlásra, mialatt denzitásotok a betegség felé 
haladt. Megkérdezhetjük, vannak-e további rövid tudakolódások, 
mielőtt lezárunk? 

76.22 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező:    [Nekem] volt egy, mely alkalmasint teljesen értéktelen. 
Nem muszáj kirészletezned, de létezik egy kristálykoponya egy nő 
tulajdonában Torontótól nem messze, ami talán némi jelentőséggel 
bírna, hogy e Rével való kommunikáció keretében megvizsgáljuk, 
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mivel úgy gondolom, némileg talán Rétől eredeztethető. Tudnál 
mondani valamit erről? És végül, tehetünk-e bármit a kontaktus javí-
tása vagy az instrumentum kényelme érdekében? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Habár ez a kérdés olyan, hogy érdekes anyagot nyitna 
meg, mégsem válaszolhatunk azon lehetőség folytán, amely [lehetősé-
ge] a válasznak lenne, hogy döntéseiteket befolyásolja. A kellékek el-
helyezése gondos, és kellő figyelmet fordítotok. Elismerőek vagyunk. 
Minden rendben. 

Ré vagyok. Elköszönünk tőletek, barátaim, az Egységes Végtelen Te-
remtő szeretetében és fényében. Járjatok hát az Egy Végtelen Teremtő 
erejében és békéjében dicsőülve és örvendezve. Adonai.  
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77.0 Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Köszöntelek benneteket az Egységes Végtelen Terem-
tő szeretetében és fényében. Most kommunikálunk. 

77.1 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Adnál először egy betekintést az instrumentum állapotába? 

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

77.2 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Támadás alatt állt a közvetítő épp nem sokkal az ülés meg-
kezdése előtt? 

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

77.3 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Van valami, amit tehetnénk, hogy segítsük megvédeni a 
közvetítőt eme támadásoktól az üléskezdés előtt? 

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

77.4 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Mit tehetnénk? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A csoportotok tartózkodhat e kontaktus folytatásától. 

77.5 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Ez az egyedüli, amit tehetnénk? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez az egyedüli, amit tehettek s amit még nem próbál-
tok eddig is teljes szívből tenni. 

77.6 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Van három kérdésem, amiket az instrumentum kért meg, 
hogy tegyek fel; először ezeket hárítom el az útból. Szeretné tudni, 
hogy a kórházi élményre való előkészületek javíthatók-e a soron kö-
vetkező megtapasztalására. 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Minden jól zajlott egy dolgot kivéve. Az instrumen-
tumnak meg lett hagyva, hogy teret/időt töltsön el önmagán mint a 
Teremtőn való tűnődéssel. Ez, ha eltökéltebb módon végezné, elő-
nyös lenne olykor-olykor, mikor elme-komplexumát elgyöngítik a 
test-komplexumi fájdalomirányú torzulások súlyos rohamai. Negatív 
gondolatformák nem szükségesek a fájdalomtorzulások ellenére sem. 
Ezek kizárása esetén a negatív elementálok s más negatív entitások 
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nem kaphatnak lehetőséget arra, hogy e gondolatformákat az elme 
komplexum jókedvűség/aggodalom normál torzulásától való eltérések 
rosszabbítására használják föl. 

77.7 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Az instrumentum azt is szeretné tudni, hogy a mi úgyneve-
zett behangolási technikánk fejleszthető-e akkor, amikor nem kom-
munikálunk Rével, eme kommunikáció érdekében. 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ami az előző kérdés vonatkozásában ki lett jelentve, 
elégséges, hogy utat mutasson a jelenlegi kérdésben is. 

77.8 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Végül pedig szeretné tudni, hogy pár nappal ezelőtt miért 
ment föl a pulzusa 115-re, majd miért érzett rendkívüli fájdalmat a 
gyomrában. Ez egy orioni köszöntés volt? –––– kérdezi. 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Jóllehet ezt a tapasztalást az Orion csoport tüzelte, az 
említett eseményeket csakúgy, mint más komolyabbakat, közelebbről 
bizonyos, mit úgy mondotok, tabletta formájú élelmiszer fogyasztása 
okozta. 

77.9 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: El tudnád mondani, konkrétan mik voltak ezek a tabletták? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Megvizsgáljuk ezt a kérdést a Zavar Törvényére, és 
bár közel találjuk magunkat a mezsgyéhez, ez még elfogadható. 

A szívdobogás testi reakcióját kiváltó anyagot Pituitone-nak nevezik 
az ezt gyártók. A szorultságot okozó, amely az alsóbb hasi izomzat 
görcsének látszott, de amely valójában inkább szervi eredetű volt, egy 
Spleentone nevezetű anyag. 

Ennek az instrumentumnak egy komplikált egyensúlyok alkotta fizi-
kai testi komplexum biztosít fizikai létet. Ha elfoglalnánk a nézetet, 
miszerint bizonyos, miként mondjátok: az egészséges testkomple-
xumban megtalálható funkciók és vegyi anyagok ebből hiányoznak s 
ennélfogva egyszerűen csak pótolni kell őket, úgy a sokféle anyag be-
vitele, melyet e közvetítő megkezdett, indokolt is lenne. Ez az adott 
fizikai hordozó azonban, már közel huszonöt évetek óta a szellem, az 
elme és az akarat harmonikus elköteleződésének köszönhetően van 
csak életben, hogy a maga választotta szolgálatot betöltse. Következés-
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képp fizikai gyógyítási módszerek nem helyénvalók, míg mentális és 
spirituális gyógyítási technikák jótékony hatásúak. 

77.10 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Létezik-e technika, amit végezhetnénk s még nem végez-
tünk, amely hasznára válna az instrumentumnak ez esetben? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Kettőt javasolhatunk anélkül, hogy szellemeskednénk. 
Elsőként az instrumentum fosztódjék meg ezen élelmiszercsoport 
további fogyasztásának lehetőségétől. 

Másodikként a csoport minden tagja váljék nagyobb mértékben tuda-
tossá az akaratban. Ebben nem adhatunk útbaigazítást, csupán rámu-
tathatunk, mint eddig is tettük, hogy ez létfontosságú eleme a tu-
dat/test/lélek komplexum evolúciójának. 

77.11 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Köszönjük. Szeretnék visszatérni a Logoszunk tervére An-
nak teremtésére nézve, s górcső alá venni ama filozófiai kiindulópon-
tot, mely alapköve annak, ami ebben a lokális teremtésben létrejött –––– 
valamint a tapasztalási terv mögötti alapelgondolást. Felteszem, helye-
sen állítom, hogy ennek alapköve, mint azt már többször kimondtuk, 
az első torzulás. Ez után mi volt a terv filozófiai értelemben? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Nem tudunk választ adni kérdésed egy elengedhetet-
len részének kifelejtése miatt, ami az, hogy: erről az adott Logoszról 
beszélünk? 

77.12 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Úgy van. Erre az adott Logoszra vonatkoztatva kérdezem, a 
Napunk, amint megalkotta bolygórendszerének s al-Logoszainak élet-
tapasztalatát. 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez a kérdés magvas. Egy olyan fogalmi komplexum 
sor megfigyelése felé fordulással kezdjük, mely számotokra a 
Tarotként ismerős. 

A fölfogás egy alapzat megteremtésével kezdődött, először a tudat, 
aztán a test, majd pedig a spirituális komplexum. A Tarotnak nevezett 
fogalmi komplexumok ezután három 7-es csoportra bonthatók: a 
tudat kör, egytől hétig; a fizikai komplexum kör, nyolctól tizennégyig; 
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a spirituális komplexum kör, tizenöttől huszonegyig. Az utolsó fo-
galmi komplexum leginkább úgy nevezhető, mint A Választás. 

Az egyes komplexumok átváltozásának alapkövén, a szabad akaratot 
útba igazítva az e ciklusokban fölajánlásra kerülő alapfogalmakkal, a 
Logosz e denzitásnak egy építmény alap architektúráját kínálta föl, 
valamint adatok kiépítését és szintézisbe hozatalát, mik A Választás-
ban érik el tetőfokukat. 

77.13 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Akkor, hogy állításod számomra is lecsapódjon, én azt a 
jelentést látom benne, hogy hét filozófiai alapkő létezik kiindulásul a 
tudati tapasztalásra, hét a testire, hét a lelkire, s hogy ezek termelik ki 
a harmadik denzitás bizonyos időszakában tapasztalható sarkosulást. 
Talán nagyon gyöngén fogalmaztam meg, de közel állhatok ezzel az 
igazsághoz? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Igazad van abban, ahogyan előbbi kijelentésünk tar-
talmát pontosan megfigyelted. Nincs igazad olyan szempontból, hogy 
nem említed mindeme fogalmi komplexumok mondjuk úgy, helyét, 
vagyis, hogy ők a tudat gyökerében léteznek, s hogy ebből a forrásból 
ered az, hogy vezérlő befolyásuk és vezérmotívumuk visszakövethető. 
Szintén meg lehet jegyezni, hogy az egyes alapkövek nem önállóak, 
hanem fogalmak komplexumai. Kapcsolatok találhatók továbbá oktá-
vonként az egyazon helyű elme, test és lélek közt, például: egyes, 
nyolcas, tizenötös; valamint kapcsolatok az egyes oktávokon belül is, 
melyek segítségére vannak a tudat/test/lélek komplexumnak a Válasz-
tás tevékenységében. A Logosz, amely[nek égisze] alatt ezen alapkövek 
állnak, egy szabad akarati Logosz. Ily módon az alapkövek olyanok-
nak tekinthetők, amiknek sajátos arculatuk és kapcsolódásuk van 
minden egyes tudat/test/lélek komplexumhoz. Csak a huszonkettes, A 
Választás az, ami viszonylag fix és önálló. 

77.14 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Valószínűleg az idő fogalmával vannak gondjaim, mivel úgy 
tűnik, a Logosz tudatában volt a polarizációs választásnak. Az látszik, 
hogy ez a harmadikdenzitás-végi polarizációs döntés egy fontos filozó-
fiai terv a harmadik denzitáson túli tapasztalások szempontjából. He-
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lyesen feltételezem, hogy ez a folyamat azon helyes vagy kívánatos 
tapasztalássor megalkotásának a folyamata, mely majd lezajlik a te-
remtésben, miután a harmadik denzitás véget ér? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ezek a filozófiai alapkövek a harmadik denzitáséi. E 
létsűrűség felett megmarad a Logosz architektúrájának fölismerése, de 
immár ama fátyol nélkül, mely oly szerves része a döntésmeghozatal 
folyamatának a harmadik denzitásban. 

77.15 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A konkrét kérdésem, ami volt, hogy számomra olybá tűnik, 
a döntés megtervezett, hogy hathatós sarkosulást hozzon létre a har-
madik denzitáson túl, s így a tapasztalás a harmadik denzitás után 
intenzív legyen. Így van-e ez? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Lévén, hogy a hangvibrációs komplexumaitokat illető 
értelmezésünk helyes, ez téves. A negyedik denzitás intenzitása hason-
ló az elő-nagyjázott szobor kifinomításához. Ez, a maga módján, va-
lóban elég intenzíven hat a tudat/test/lélek komplexumra, mind bel-
jebb- és tovább-haladásra késztetve azt teljesebb kifejeződés utáni ke-
resésében. Azonban a harmadik denzitásban tűzben kovácsolják a 
szobrot. Ez a fajta intenzitás nem jellemzője a negyedik, ötödik, hato-
dik és hetedik denzitásoknak. 

77.16 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Amit igazából próbálnék megérteni –––– minekután a huszon-
egy filozófiai alap mind a huszonkettedikben végződik, mely a Válasz-
tás ––––, az az, hogy miért olyan fontos ez a döntés, hogy a Logosz miért 
fektet szemlátomást ekkora hangsúlyt a döntésre, s hogy pontosan 
milyen szerepe is van ennek a polarizációs választásnak az evolúcióban 
vagy tapasztaláshalmazban, melyet életre hív a Logosz? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A polarizáció avagy az egyes tudat/test/lelkek választá-
sa a harmadik denzitásból való szüretelhetőséghez szükséges. A maga-
sabb denzitások az e döntésben megszerzett sarkosulás révén végzik 
munkájukat. 

77.17 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Namármost, lehetséges volna-e ezt a mi denzitásunk mun-
káját akkor is elvégezni, ha valamennyi al-Logosz egyazon polaritást 
választaná bármely adott Logosz-kifejeződésében vagy 
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Logosz-kifejlődésében? Tételezzük fel, hogy a Napunk semmi mást 
nem teremtett volna––––, hogy az első torzulás révén nem született volna 
más eredmény, csakis pozitív polaritás. Lenne-e munkavégzés ekkor a 
negyedik és magasabb denzitásokban csupán ennek a pozitív polarizá-
ciónak az eredményeként is, az al-Logoszunk eredeti teremtéséből 
való kifejlődés nyomán? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. E kérdés egyes elemei rávilágítanak annak okára, hogy 
miért nem tudtam korábbi kérdésedet az illető Logoszról való tudo-
más nélkül megválaszolni. Kérdésedhez fordulva, voltak Logoszok, 
melyek a tudat/test/lélek komplexumoknak az egyes valódi-szín teste-
ken át történő aktiválásának tervét választásuk szerint a szabad akarat 
előzetes bevonásának igénye nélkül fektették le. Tudomásunk szerint 
csupán a szabad akarat távollétében állhatnak elő az általad említett 
feltételek. A denzitások ilyetén lefolyásánál egy rendkívülimód hosszú 
(miként az időt méritek) harmadik denzitást találsz, s egy hozzá ha-
sonló negyediket. Aztán, ahogy az entitások kezdik meglátni a Terem-
tőt, egy nagyon gyors (miként méritek az időt) menetelés kezdődik a 
nyolcadik denzitás felé. Ez azon oknál fogva van így, hogy aki nem 
tud, az nem is törődik. 

Hadd szemléltessük [ezt] a viszonylagos harmónia és változatlan élet-
minőség megfigyelésével a –––– miként ti mondjátok –––– primitív törzsei-
tek egyikében. Ezek az entitások rendelkeznek a törvényes és a tabu 
fogalmával, viszont a törvény kérlelhetetlen, és minden esemény eleve 
elrendeltség szerint zajlik. Nincsenek helyes és helytelen, jó és rossz 
fogalmak. Ez egy fekete-fehér kultúra. Ebben a kontextusban valódi 
fényhozónak láthatjátok azt, akit Lucifernek neveztek abban az érte-
lemben, hogy a jó és a gonosz tudása csakugyan kitaszította e Logosz 
tudat/test/lélek komplexumait az állandó megelégedettség édeni álla-
potából, ám ugyanakkor ellátta őket a hajtóerővel is, hogy mozogja-
nak, dolgozzanak és tanuljanak. 

Eme Logoszok, kiknek teremtései a szabad akarat kihagyásával kerül-
tek fölállításra, nem adják meg –––– eme Logoszok érzése szerint –––– a Te-
remtőnek az Önmegtapasztalás ugyanazon minőségét és választékát, 
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mint amely Logoszok a szabad akaratot mindenek felettiként jegyez-
ték le. Következésképp eme Logoszokat az időtlen állapotukon való 
keresztülhaladásukkor, ott, amit te egy későbbi tér/időnek titulálnál, a 
szabad akaratú karaktert látod kiválasztani a Logoszok alapkőletételi 
kielemzésénél. 

77.18 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Gondolom, az első torzulás alatt a Logosz szabad akarata 
volt az, ami a szabad akarat nélküli fejlődést választotta. Így van? 

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

77.19 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Azon Logoszok, amelyek ezt a fajta evolúciót választják, az 
önmagát szolgáló és a másokat szolgáló útvonalát is kiválasztják a kü-
lönböző Logoszoknak, vagy csak az egyik utat választják? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ezek a, mit úgy mondanál, korai Logoszok, amelyek 
szabadakarat-mentes alapokat választottak, teljes mértékben és kivétel 
nélkül mind másokat szolgáló útvonalú Logoszokat alapítottak. A 
mondjuk úgy, polaritás eposza, annak következményeivel és korlátjai-
val, elképzelhetetlen volt addig, míg meg nem tapasztalódott. 

77.20 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Más szóval azt mondod, hogy eredetileg azok a Logoszok, 
amelyek nem a szabad akaratú nyomvonalat választották, egyszerűen 
azért nem választották ezt, mert nem volt róla fogalmuk, míg a ké-
sőbbi Logoszok, jobban kiterjesztvén az első torzulást az evolúciójuk 
mentén, egy felbukkanásként avagy kinövésként tapasztalták meg ezt 
az első torzulás e kiterjesztéséből. Jól gondolom, amikor ezt mondom? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Igen. 

77.21 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Akkor hát ez a Logosz, amelyet mi átélünk, betervezte ezt a 
polaritást és már a terve előtt is mindent tudott róla? Azt gyanítom, 
hogy ez történt. 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez meglehetősen így van. 

77.22 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Ebben az esetben meglenne… ha te Logosz lennél, akkor 
meglenne az előnyöd, hogy a spirituális evolúció, hogy úgy mondjam, 
gyorsulási formáját megválaszd, a fő archetípusi filozófiai alapokat 
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előre felvázold, s ezeket a harmadik denzitásban megszerezhető 
sarkosulás függvényeként betervezd. Így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez tökéletesen így van. 

77.23 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Ez esetben úgy tűnik, hogy e filozófiai alapkövek pontos 
természetének alapos ismerete elsődleges fontosságú a tudat, a test és a 
lélek evolúciójának tanulmányához, és szeretnék gondosan végigmen-
ni az alap huszonegyen, kezdve az elmével, amennyiben ez elfogadha-
tó Ré számára. 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez elfogadható két kéréssel, melyeket muszáj megten-
ni. Elsőként, kísérletet kell rá tenni, hogy a tanuló ismertesse, meny-
nyire értette meg az egyes archetípusokat. Ezután kommentálhatjuk 
azt. Nem tudunk a tanulás/tanítás mértékéig tanítani/tanulni. Máso-
dikként, kérjük annak folyamatos észben tartását, akár egy gyertyát 
magatok előtt, hogy minden egyes tudat/test/lélek komplexumnak 
minden egyes archetípust –––– ha használhatjuk ezt a kényelmes elneve-
zést: –––– a saját módján kellene, kell is, sőt mi több, muszáj így érzékel-
nie. Következésképp láthatjátok, hogy a cél nem pontosság, hanem 
általános fogalmi komplexum felfogási minőség. 

77.24 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Namost, számos általános fogalom van még, amelyekben 
szeretnék biztos lenni, hogy tisztán értjük őket, mielőtt ennek a fo-
lyamatnak nekilátnánk, én pedig okvetlen tartani fogom magam 
azokhoz a kérésekhez, melyeket az előbb kimondtál. 

Mikor a mi Logoszunk ezt az adott léttapasztalási evolúciót megter-
vezte, akkor úgy döntött, azt a rendszert választja, amelyről azt mond-
tuk, hogy teljes szabad akaraton keresztüli polarizációt teremt meg 
vagy tesz lehetővé. Miben különbözik ez attól a Logosztól, amelyik 
nem ezt teszi? Én úgy látom, hogy a Logosz teremti meg a vibráció-
ban való növekedés denzitásokon keresztüli lehetőségét. Hadd kérdez-
zem először ezt: Miként biztosítja és lépteti életbe a denzitásokat a 
Logosz –––– ha meg tudod ezt válaszolni?  

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez lesz az utolsó teljes kérdése ennek a munkaülésnek. 
Az ezt az instrumentumot ért pszichikai támadás, hogy úgy mondjuk, 
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sebeket ejtett, melyeket –––– a saját véleményünk szerint –––– el kell látni, a 
közvetítő megtartása érdekében. 

Figyeljük meg a ti második denzitásotokat. Sokan sebesebben jönnek 
másoknál a harmadik denzitásba, nem egy velük született hatékonysá-
gú katalízis eredményeként, hanem felruházások rendkívüli esélyei 
révén. Ugyanilyen módon a negyedik denzitásúak felruházhatják a 
harmadikbélieket, az ötödik denzitásúak felruházhatják a 
negyedikbélieket. Az ötödik denzitás elnyerésével a folyamat lendüle-
tet vesz önmagán, a bölcsesség karakterisztikája alapján, a körülmé-
nyekre alkalmazottan. Maga a Logosz nyújt aztán ezekben az esetek-
ben felruházási lehetőségeket, amennyiben ezt az elnevezést kívánjá-
tok használni. Megtudhatjuk, hogy van-e még rövidebb kérdés ebben 
a tér/időben? 

77.25 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Tehetünk-e bármit ez után a kontaktus után az instrumen-
tum komfortérzetének növelésére már ami a pszichikai támadást illeti, 
vagy tehetünk-e bármit a közvetítő kényelméért vagy a kapcsolat javí-
tásáért ebben a jelenlegi helyzetben? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A gyógyítói készségeket, melyeknek erősítésébe min-
denki belefogott, lehetne használni. Az entitást bátorítani lehetne, 
hogy egy időre mozdulatlan maradjék. Mivel ez nem fog neki tetsze-
ni, javasoljuk a megfelelő eszmecserét. 

A tömjénző nevű fizikai kellék egy fokkal el volt tájolva, ennek mé-
lyebb jelentése nincs. Megkérjük, hogy az instrumentum fizikai ké-
nyelmével kapcsolatos indokok miatt folytassátok gondos igyekezetei-
teket a beigazításon. Lelkiismeretesek vagytok. Minden rendben. 

Búcsúzunk tőletek, barátaim, az Egy Teremtő tündöklő szeretetében 
és fényében. Járjatok hát az Egy Végtelen Teremtő erejében és béké-
jében örvendezve. Ré vagyok. Adonai.  
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78.0 Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Üdvözöllek titeket az Egységes Végtelen Teremtő 
szeretetében és fényében. Most kommunikálunk. 

78.1 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Valami gond volt az elvégzett szertartással, hogy kétszer 
kellett végrehajtani azt? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Egy elvétett lépés okozott pillanatnyi figyelmetlensé-
get. Ez nem volt jó. 

78.2 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Mi volt az elvétett lépés? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez egy elhibázott lábletétel volt. 

78.3 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Volt ennek bármi hátrányos hatása az instrumentumra? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Nagyon kicsi. Az instrumentum érezte a jelenlétet, 
amellyel kapcsolatban arra jutott, hogy a hideggel társítja, és közbe-
szólt. Az instrumentum a helyes dolgot tette. 

78.4 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Leírnád a közvetítő állapotát? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A fizikai komplexum a korábban elmondottak szerin-
ti. Némi csekély veszteség van a vitális energiában. Az alap komple-
xum torzulások hasonlók a korábbi lekérdezésedkorihoz. 

78.5 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Az instrumentum szeretné, ha megkérdezném, hogy van-e 
valami baj a veséjével? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez a kérdés összetettebb annál, mint ahogy tömörsége 
tanúskodik arról. Eme közvetítő fizikai komplexumi renális5 rendszere 
nagymértékben sérült. A test komplexumot uraló idő/tér megfelelő 
hibátlan. Fennállt egy komoly kérdés –––– a pszichikai támadás okán ––––, 
hogy e [szerv]rendszer spirituális gyógyítása vajon kiállja-e azt. Kiállta 
ugyan, de szükséges számára a látszólagoséval vagy a láthatóéval szem-

                                                 
5 vese- 
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ben a lelkiség befolyásának megerősítésével történő újra-érvényre jut-
tatás. 

Mikor ez az instrumentum több egyéb mellett a renális komplexum 
fizikai értelemben vett gyógyítására tervezett anyagokat kezdett be-
szedni, akkor ő beszűntette a gyógyítás megerősítését. Ennek köszön-
hetően a gyógyítás újra csak meggyöngült. Ez egy mélyen gyökerező 
torzulás, és az instrumentumnak jó lenne megemészteni e fogalmakat. 
Elnézéseteket kérjük olyan információk felkínálásáért, melyek szabad 
akaratot korlátozhatnak, ám az instrumentum odaadása olyan, hogy 
az állapotától függetlenül is kitartana, ha lehet. Következésképp felkí-
náljuk e tájékoztatást, hogy a jóllét felé tett teljesebb torzulással tart-
hasson ki. 

78.6 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Melyik volt az idő/tér vese gyógyulását eredményező tapasz-
talat? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez a tapasztalás az énnek az én általi, azon spirituális 
gyógyító katalízisével végzett meggyógyítása volt, akit Pachitának 
hívtok. 

78.7 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Köszönjük. Az ülés során az instrumentumot leghatéko-
nyabban energizáló gondolatformák energetikai elmozdításának fel-
használásánál mit is tehetnénk konkrétan? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A támogató csoporttagok mindegyike bővelkedik az 
ülés során az instrumentum számára felajánlható szeretettel és fénnyel. 
Már eddig is küldött mindegyikőjük az instrumentumnak szeretetet, 
fényt és fizikai, mentális és spirituális konfigurációkat erősítő gondo-
latokat. Ezek a küldemények formák. Finomíthattok a küldeménye-
ken, mígnem a szeretet és a fény legteljesebb manifesztációit külditek 
e közvetítőként működő entitás energiahálózatába. Pontos küldemé-
nyetek –––– annak érdekében, hogy a leghatásosabbak legyetek –––– saját 
alkotású kreálmány. 

78.8 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Jól van. Köszönjük. Az evolúciónak egy korábbi időpontjá-
hoz (ha nevezhetjük így) fogok most visszatérni, hogy megpróbáljak 
egy nagyon alapvető horgonypontot létesíteni néhány fogalom számá-



AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE, HETVENNYOLCADIK ÜLÉS 

30 

ra, melyek az alapzatának tűnnek mindennek, amit itt tapasztalunk, 
hogy ezzel teljesebben vizsgálhassuk evolúciónk alapjait. 

Úgy sejtem, hogy a mi Tejút Galaxisunkban (a milliárd csillagból álló 
főgalaxisunkra gondolok itt, amelyben benne találjuk magunkat) az 
evolúció üteme a középpontból indult ki a peremvidék felé úgy, hogy 
a galaxis korai fejlődési szakaszában az első torzulás nem lett kiter-
jesztve az al-Logoszon túlra egyszerűen azért, mert erre nem gondol-
tak vagy ez nem fogant meg, és az első torzulás eme meghosszabbítá-
sa, mely az általunk is tapasztalt polarizáció létrehozója, akkor követ-
kezett be, amit mi egy későbbi időnek mondanánk, vagy mivel az 
evolúció a galaxis közepéből terjedt kifelé. Igazam van bármi módon 
is ezzel az állítással? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Igazad van. 

78.9 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Mármost, adott az első, második és harmadik torzulásunk, 
úgymint szabad akarat, szeretet és fény. Helyesen feltételezem, hogy e 
főgalaxis központi magja a harmadik torzulással kezdett meg kiala-
kulni? Hogyan született meg a Tejútrendszerünk? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A legalapvetőbb vagy teleológiai6 értelemben nincs 
igazad, mivel az Egy Végtelen Teremtő minden, ami csak létezik. Egy 
torzítatlan szikra-formában igazad van abban, hogy az általad belakott 
test komplexum szeme számára látható első manifesztációt fénynek, 
vagy műszaki fogalmat használva, korláttalan fénynek látod. 

78.10 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Namost, felismerem, hogy precíz terminológia szempontjá-
ból itt igen nehéz talajon járunk, mondhatnánk, mivel ez totálisan 
kívül esik a jelenlegi nyelvi rendszerünkben történő kiértékelés koor-
dináta rendszerén. 

Ezek a korai, a galaxis középpontján képződött Logoszok, felteszem, 
az Egységes Teremtőnek óhajtottak egy tapasztalati rendszert megte-
remteni. Mindebbe vajon előzetes tapasztalatok nélkül vagy arra vo-

                                                 
6 Teleológia: (görög telosz = cél, lógia = tan), a dolgok cél szempontjából való felfo-
gása, miszerint egyes dolgok bizonyos célokat szolgálva jönnek létre vagy léteznek. 
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natkozó adatok híján vágtak bele, hogy hogyan is kell ezt csinálni? 
Nehéz ezt a kérdést megfogalmazni. 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. E teremtés, vagy ahogy nevezhetnétek, oktáv kezdete-
kor azok a dolgok voltak ismertek, melyek a megelőző oktáv termés-
eredménye voltak. Az előző teremtésről mi éppoly keveset tudunk, 
mint az elkövetkezőről. Mindamellett tudomásunk van mindazon 
összegyűjtött fogalmi darabkákról, melyek a Teremtő kezében lévő 
eszköz voltak az énmegismerésre. 

Ezek az eszközök kétfélék voltak. Először volt egy tudatosság az elme, 
a test és a lélek tapasztalásra szóló hathatósságáról. Másodszor volt egy 
tudomás az elme, a test és a lélek legeredményesebb természetéről, 
vagy, ha mondanunk szabad, szignifikátoráról. Harmadszor tudomás 
volt az elme, a test és a lélek két aspektusáról, melyet a Szignifikátor 
fölhasználhatott minden katalizátorok kiegyensúlyozására. E kettőt 
hívhatod a Mátrixnak és a Potentátornak. 

78.11 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kirészleteznéd, kérlek a Mátrix és a Potentátor természetét 
és minőségét? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Az elme komplexumban a Mátrix7 úgy írható le, mint 
tudat. Ennek az elnevezése a Mágus lett. Megemlítendő, hogy a tudat 
önmagában mozdulatlan. A tudat Potentátora8 a tudattalan. Ez felöle-
li az elmében rejlő potenciál roppant birodalmát. 

A testben a mátrix Egyensúlyi működésként vagy Egyenletes 
[élet]funkcióként látható9. Megjegyezzük, hogy itt a mátrix mindig 
aktív és semely módon nem inaktív. A test komplexum Potentátorát 
innentől Bölcsességnek10 lehet nevezni, mivel csupán döntés folytán 
[állhat elő] az, hogy a test komplexum szüntelen tevékenységei és ten-
denciái hasznos módon élődjenek meg. 

                                                 
7 A környezet, amelyben a fejlődés zajlik, egy körülvevő közeg vagy struktúra 
8 Másutt mozgósítónak vagy lehetségesítőnek is fordítottam /a ford. 
9 Az arkánum elterjedt neve: Igazság 
10

 Az arkánum elterjedt neve: Remete 
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A Szellem Mátrixa az, amit a Lélek Éjszakájának vagy az Ősi Sötét-
ségnek hívhatsz. Újra csak van itt valami, ami nem képes mozgásra 
vagy munkára. E rendkívül fogékony mátrixnak a potenciális ereje 
akkora, hogy a potentátor Villámcsapásként tekinthető. A ti Tarotnak 
nevezett archetípusi rendszeretekben ez a Villám Sújtotta Torony 
fogalmi komplexumára finomodott ki. Jóllehet az eredeti potentátor a 
fény volt annak hirtelen és tüzes formájában, vagyis maga a villám. 

78.12 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Világosabbá tennéd a Szignifikátor11 értelmét is, amelyről 
beszéltél? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Az eredeti Szignifikátorok különbségtétel nélkül ne-
vezhetők az elmének, a testnek és a léleknek. 

78.13 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A galaktikus evolúció kezdeténél tehát egy archetípusi elmét 
találunk, mely a korábbi oktáv termése, amit aztán ez a galaxis föl-
használ és amire ráhat a szabad akarat első torzulásának égisze alatt 
azért, hogy a galaxis össztapasztalatát előre mozdítsa. Így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez meglehetősen helyes. 

78.14 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Ám eközben a csillaggalaxis középpontjánál hiányzott a 
tudás vagy a lehetőség fogalma az első torzulás kiterjesztésére, hogy 
lehetővé váljék az, amit mi polaritásként élünk meg. Volt-e áthozva 
bármilyen polaritási fogalom az előző oktávból a másokat szolgáló és 
önmagát szolgáló pólusok értelmében? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Volt polaritás a mozgató és a mozgatott értelmében. 
Nem volt polaritás az önmagát szolgáló és a másokat szolgáló értel-
mében. 

78.15 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Akkorhát az első léttapasztalások mint mondod, feke-
te-fehérben zajlottak. A diszkrét denzitásokban lejátszódó evolúciós 
folyamat hét vibrációs dimenziójának fogalma vajon az előző oktávból 
lett áthozva? 

                                                 
11 Jelző, kifejező, jelentőségtevő 
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Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ismereteink határai szerint, melyek szűkösek, az oktáv 
működése időtlen; vagyis minden teremtésben hét denzitás van, 
végestelenül. 

78.16 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Fölteszem, hogy ebben a galaxisban a galaxisunk központi 
csillagai voltak azok, akik beindítván az evolúciós folyamatot, tervük 
szerint gondoskodtak a tudatosság denzitásokon keresztüli kifinomítá-
sáról, mint itt tapasztaljuk. Jóllehet nem fogták fel a tudat polarizáció-
ját önmaga szolgálata és mások szolgálata tekintetében. Ez így van 
tehát? 

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

78.17 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Miért rendelkeznek a denzitások azokkal a jellemzőkkel, 
amikkel rendelkeznek? A minőségük szerint nevezted el az egyes di-
menziókat –––– hogy ez a denzitás ezé, a negyedik denzitás a szereteté, 
stb. El tudnád mondani, hogy miért léteznek ezek a minőségek ebben 
a formában? Meg lehet egyáltalán válaszolni ezt a kérdést? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Meg lehet. 

78.18 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Megválaszolnád, kérlek? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Az oktáv egyes kvantumjaira jellemző vibrációs tar-
tomány természete olyan, hogy annak jellegzetességei ugyanoly bizo-
nyossággal írhatók le, mint amilyennel egy színt érzékeltek optikai 
készüléketekkel, ha az megfelelően működik. 

78.19 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Tehát az eredeti, első evolúciót a Logosz tervezte meg, de az 
első torzulást nem terjesztette ki a végteremtményre. Valamely pon-
ton ez az első torzulás kiterjesztésre került, és felütötte fejét az első 
önmagát szolgáló polaritás. Így történt-e, és ha igen, úgy el tudnád-e 
mesélni e folyamat és e felbukkanás történetét? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Előszóként hadd mondjam ki, hogy a Logoszok min-
dig úgy képzelték el önmagukat, mint akik szabad akaratot kínálnak 
gondoskodásuk során az al-Logoszaiknak. Az al-Logoszoknak szabad-
ságuk volt megtapasztalni és kísérletezni a tudatossággal, a test meg-
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éléseivel és a lélek megvilágosodásaival. Most, hogy ezt kimondtuk, 
rátérhetünk kérdésed magvára. 

Az első Logosz, hogy becsepegtesse azt, amit most a teljes értelmében 
vett szabad akaratként látsz, al-Logoszaiban ehhez a teremtéshez jutott 
el, mélységi megfontolása révén azon fogalmaknak vagy fogalomalko-
tási lehetőségeknek, melyeket a Szignifikátoroknak neveztünk. A 
Logosz lefektette a lehetőségét annak, hogy az elme, a test és a lélek 
komplexum legyenek. Ezután a Szignifikátornak, annak érdekében, 
hogy az lehessék, ami eladdig nem, engedélyezni kellett a Teremtő 
szabad akaratát. Ez egy –––– ti fogalmaitok szerint –––– meglehetős hosszas 
sorát lendítette mozgásba az e mag-gondolatot továbbfejlesztő vagy 
lepárló Logoszoknak. Ennek kulcsa az volt, hogy a Szignifikátor 
komplexum. 

78.20 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Szóval a mi saját Logoszunk, az Ő sajátos teremtése létreho-
zásának egy pontján jócskán lejjebb járt még a kísérlet evolúciós spi-
rálján, mikor a Szignifikátor azzá vált, ami korábban nem volt, avagy 
mikor életre hívta: voltaképp a polaritást, amiért mi a harmadik 
denzitásban küzdünk; s ennélfogva –––– fölteszem –––– elsődlegesen az ar-
chetípusok tervén fáradozott, hogy oly módon tervezze meg azokat, 
hogy gyorsítását eredményezzék e sarkosulásnak. Igaz ez valamilyen 
módon? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Csak rövid megjegyzést fűznénk hozzá. Általánosság-
ban igaz. Gyümölcsözően tekintheted az egyes Logoszokat s azok ter-
vét az Önmagát megtapasztaló Teremtőnek. A Szignifikátor komple-
xum létének gondolatszikrája két [új] dolgot vezet be: elsőként a Te-
remtőt a Teremtő ellen egy al-Logoszon belül, mondhatni: dinamikus 
feszültségben; másodikként a szabad akarat fogalmát, amely, egyszer-
smind teljesebbé válva a tudat/test/lélek komplexumokként ismert 
al-Logoszokba történt kiterjesztődése révén, az ő saját természetéből 
fakadó rendeltetésként teremt, újrateremt és továbbteremt. 

78.21 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Előzőleg azt mondtad, hogy A Döntés, amely ebben a 
dimenzióban, a harmadik denzitásban születik meg, azon tengely, 
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mely körött a teremtés forog. Kibővítenéd az e kijelentésed mögött 
húzódó indokokat? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez azon teremtés természetéről való kijelentés, amely-
ben beszélünk hozzátok. 

78.22 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Ezt nem értettem. El tudnád mondani másféle módon is? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ahogy említetted, a Teremtés, melynek a Logoszotok 
is része, egy szakadatlanul változó entitás, mely makroszkopikus lép-
tékben növekszik és tanul. A Logosz nem része időnek. Ezért minden, 
ami csak megélésekből egy oktávban megtanulásra kerül, az illető 
Logosz terméseredménye, s továbbá természetrajza is az illető 
Logosznak. 

Az eredeti Logosz léttapasztalata –––– tér/időben szemlélve –––– kicsi; a 
mostani léttapasztalata több. Ennélfogva mi azt mondjuk –––– hiszen 
most ebben a tér/időben szólunk hozzátok ––––, hogy a teremtés termé-
szete olyan, amilyennek leírtuk. Ez nem tagadja el a folyamatot, 
amelynek során e természetéhez eljutott, pusztán csak az eredményt 
ratifikálja. 

78.23 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A harmadik denzitás utáni élettapasztalásaink során a társas 
memória komplexumok pozitívan és negatívan sarkosulnak. Vajon az 
ellentétes polaritások társas memória komplexumai közti kölcsönha-
tások egyenértékűek-e, csak egy felnagyított léptékben, az ellentétes 
polaritású tudat/test/lélek komplexumok kölcsönhatásaival? Ez a ta-
pasztalatok elsajátításának módja a polaritáskülönbség rendeltetése-
ként a negyedik és ötödik denzitásokban? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Nem. 

78.24 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Ez egy nehezen megfogalmazható kérdés, de a magasabb 
denzitásokban mi a szerepe vagy mi az értelme tapasztalati szemmel a 
pozitív és negatív társas memória komplexumok szerveződésének, a 
polaritások elkülönülésének ennél a pontnál, semmint hogy engednék 
egymással keveredni az ellentétes polaritású tudat/test/lélek komple-
xumokat? 
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Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A polaritás célja a munkavégzésre irányuló potenciál 
kifejlesztése. Ez a nagy jellegzetessége „A Döntés” nagyrabecsülése óta 
kifejlődött –––– mondhatjuk: –––– kísérleteknek. A munkát messze nagyobb 
hatékonysággal, tisztasággal, intenzitással és változatossággal végzik, 
ha a tudat/test/lélek komplexumok önszántukból keresik a harmadik 
és negyedik denzitás leckéit. Az ötödik denzitás tevékenysége, 
tér/időben szemlélve, ugyanaz polaritással, mint anélkül. Idő/térben 
szemlélve azonban a bölcsesség élményei is jelentősen felnagyulnak és 
elmélyülnek a polarizált tudat/test/lélek tevékenység önkéntes jellege 
révén. 

78.25 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Vagyis akkor azt mondod, hogy a tudatosságbéli sarkosulás 
eredményeként, amely később játszódott le a galaktikus fejlődéstörté-
netben, a megtapasztalások sokkal, hogy úgy mondjam, alaposabbak 
vagy mélyebbek a két ösvény mentén. Vajon ezek az élmények függet-
lenek az ellentétes ösvénytől, vagy pedig tevékenységnek kell lezajlania 
a mozgósított különbségen keresztül a pozitív és a negatív pólusok 
között, vagy szimplán az egy polaritás miatt lehetséges ez a megélés? 
Nehéz ezt megfogalmazni. 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Egyetértünk. Megpróbáljuk kihalászni kérdésed legja-
vát a környező szóáradatból. 

A negyedik és ötödik denzitások meglehetősen függetlenek: a pozitív 
polaritás működéséhez nincs szükség a negatívra, sem fordítva. Meg 
kell jegyezni, hogy miközben próbálnak befolyással lenni harmadik 
denzitású tudat/test/lélek komplexumokra a polaritási döntésben, 
aközben kialakul egy jókora adag egymásra hatás a két polaritás közt. 
A hatodik denzitásban, az egység dimenziójában, a pozitív és a negatív 
ösvényeknek muszáj bevenniük egymást, mivel itt már szere-
tet/fényként és fény/szeretetként kell látszódjék minden. Ez nem ne-
héz a pozitív polaritásnak, amely szeretetet és fényt küld minden 
más-magának. Elég nehéz viszont az önmaguk szolgálatára polarizált 
entitásoknak, egy ponton ezért a negatív polaritást elhagyják. 
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78.26 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Az, hogy a polaritási döntés a tudat evolúciójának archetí-
pusi alapjára nézve a mi sajátos megtapasztalásunkban egy –––– hogy úgy 
mondjam –––– páratlan körülmény, az én számomra azt jelzi, hogy a 
Teremtő hosszú Önmegismerési folyamata során elérkeztünk a jelen-
legi felálláshoz vagy maximális hatékonysághoz a megtapasztalási fo-
lyamat tervében. E maximális hatékonyságra irányuló tervezés benne 
foglaltatik az öntudat gyökerében, s ez maga az archetípusi elme, s egy 
produktuma az ezelőtt lezajlottaknak. Kétség nem férhet ahhoz, hogy 
relatíve tiszta archetípusi fogalmak léteznek a tudat, a test és a lélek 
hét fogalmára. Érzésem szerint a rendelkezésünkre álló nyelvezet ezek-
re némiképp alkalmatlan. 

Folytatni fogjuk azonban annak kísérletét, hogy megértsük (és ez szin-
tén gyönge szó) ennek alapjait, s reményeim szerint valamekkora pon-
tossággal fektettem le az alapokat, próbálván hátteret rajzolni a 
Logoszunk archetípusainak fejlődéséhez. Kihagytam-e valamit vagy 
vétettem-e hibát, vagy tudnál-e megjegyzést fűzni próbálkozásomhoz, 
hogy lefektessem azon tervezés hátterét, melyet Logoszunk az archetí-
pusokhoz fölhasznált? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Kérdéseid körültekintőek. 

78.27 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Pontosak, vagy elkövettem hibákat? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Nincsenek hibák. 

78.28 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Fogalmazzunk így: Voltak-e ballépések az elemzésemben 
arról, ami az általunk tapasztalt archetípusok megtervezéséhez elveze-
tett? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Megoszthatjuk veled a megfigyelést, hogy az ítélet 
nem része tudat/test/lélek komplexumok közti érintkezésnek. Próbál-
tunk minden kérdést oly teljességgel megválaszolni, amit nyelvetek és 
a korábbi információitok terjedelme csak megenged. Javasolhatjuk, 
hogy ha e jelenlegi anyag áttanulmányozása során további kérdéseitek 
lesznek bármely fogalom továbbfinomítására, úgy e kérdéseket felte-
hetitek nekünk, s majd mi is megkíséreljük a megfelelő viszontválaszt. 
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78.29 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Megértem korlátaidat ennek megválaszolásában. Köszö-
nöm. 

Elmondanád, hogy az első denzitásban a szél és a tűz miként tanítja a 
földet és a vizet? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A levegőt és a tüzet tekintheted annak, ami káosz, s 
ami szó szerint megvilágítja és formálja a formátalant, hiszen a föld és 
a víz az időtlen állapotban formátlanok voltak. Mialatt a tűz aktív 
életelv és a lég aktív életelv azon fúj illetve fehér izzással azon ég, ami 
táplálja azt, ami eljövend, addig a víz megtanulja, miként legyen ten-
ger, tó és folyam, életképes létnek kínálva lehetőséget. A föld megta-
nulja, miként legyen alakítható, így kínálva életképes létnek lehetősé-
get. 

78.30 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A tudat hét archetípusa szerepet játszik-e az oktávban meg-
tapasztalandó hét denzitásnál, vagy köthető-e hozzájuk?  

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A kapcsolat érintőleges abban [az értelemben], hogy 
egyezés nem látható. Mindamellett az archetípusokon való végigme-
netel rendelkezik a denzitásokon való keresztülhaladás némely jellem-
zőjével. E kapcsolatokat anélkül szabad csak szemlélni, hogy mondjuk 
úgy, ráragasztanánk egyiket a másikra. 

78.31 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: És mi a helyzet a hét testi energiaközponttal? Ezeknek köze 
van-e valamilyen módon az archetípusokhoz? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ezekről ugyanazt lehet elmondani. Tanulságos látni a 
kapcsolatokat, de fullasztó az egyezés korlátjait bizonygatni. Emlékez-
zetek mindenkor, amennyiben ezzel a szóval élnétek, hogy az archetí-
pusok a tudat komplexum forráskészletének egy szeletkéje. 

78.32 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Aztán: van-e rokonság az archetípusok és a naprendszerünk 
bolygói közt? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez nem egy egyszerű kérdés. Helyesen [fogalmazva], 
az archetípusoknak némi köze van a bolygókhoz. Ám ez a rokonság 
nem olyan, mely kifejezhető volna a nyelveteken. Ez azonban nem 
tartotta vissza a társaitok közül azokat, akik szakértőkké váltak abból, 
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hogy megpróbálták néven nevezni és leírni e kapcsolatokat. Az arche-
típusok legtisztább megértéséért –––– ha használhatjuk e téves megneve-
zést –––– jó áttekinteni az egyes archetípusokat alkotó fogalmakat, a 
bolygók és más összefüggések tanulmányozását pedig meghagyni a 
meditációra. 

78.33 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Csak úgy látszott –––– mivel a bolygók a Logoszból nőttek ki 
és mivel az archetípusi elme a megtapasztalások alapzata ––––, hogy a 
Logosz bolygói valamiképp rokonságban állhatnak. Bizonyosan kö-
vetni fogjuk a javaslatodat. 

Folyamatosan próbálunk bejárást találni az archetípusi elmének egy 
torzítatlan kapualjába, mondhatnánk. Úgy tűnik, hogy mindent, amit 
az archetípusokkal kapcsolatosan eddig olvastam, ilyen vagy olyan 
mértékben, de eltorzították az íróik és annak körülménye, hogy a 
nyelvünk nem igazán képes a leírásukra. 

Már beszéltél a Mágusról mint alap archetípusról, s hogy ez látható 
módon az előző oktávból került áthozatalra. Ez volna hát –––– amennyi-
ben rend van ––––, az első archetípusi fogalom ebben a Logoszban? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Először a tanácstalanságodra reagálnánk az archetípusi 
elméről [született] különféle írások kapcsán. Jól átgondolhatod az igen 
tanulságos különbséget önmagában egy dolog és a dolog összefüggései 
vagy rendeltetései közt. Sok olyan archetípus-tanulmány van, amely 
voltaképp a funkciók, a kapcsolatok és a megfeleltetések tanulmánya. 
A bolygók tanulmánya például rendeltetésként szemlélt archetípust 
példáz. Az archetípusok mindazonáltal önmagukban is megálló dol-
gok, és a rajtuk és az egymással való legtisztább kapcsolódásaikon való 
eltűnődés kell legyen legcélravezetőbb alapja az archetípusi elme ta-
nulmányozásának. 

Most pedig megválaszoljuk az arra az archetípusra vonatkozó kérdése-
det, amely a Tudat Mátrixa. A nevét illetően, a Mágus elnevezés meg-
érthető akkor, ha figyelembe veszed, hogy a tudat a nagy alapkő, 
misztérium és feltárulás, mely lehetővé teszi e sajátos denzitást. Az 
öntudatos entitás csordultig telt az eljövendő dolgok varázslatával. Ezt 



AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE, HETVENNYOLCADIK ÜLÉS 

40 

lehet elsőként fontolóra venni, mivel a szellemi evolúció diákja által 
elsőként kifejlesztendő komplexum a tudat. 

78.34 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Az intuíciót jelképező, Főpapnőnek nevezett archetípus 
volna tulajdonképp akkor a második archetípus? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez így van. A Logosz kezdőtudásának összegzését lá-
tod itt, úgymint mátrix és mozgósító. A tudattalan csakugyan az, ami 
költőien a Főpapnőnek írható le, mivel ez a Tudat Potentátora, és a 
tudat potentátoraként ama vezérelv, mely minden tapasztalatok 
lehetségesítője. 

78.35 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Akkor a harmadik archetípusnak felel meg a Császárnő, és 
kapcsolódik a fegyelmezett meditációhoz. 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Egy kérdésre látok elme komplexumi szándékot, de 
hang vibrációban csak kijelentést érzékeltem. Újrakérdezésre kérlek. 

78.36 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Azt kérdeztem, hogy a harmadik archetípus a Császárnő-e, 
és hogy elmondható-e, hogy ez az archetípus a fegyelmezett meditáci-
óhoz köthető? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A harmadik archetípus nagy általánosságban a Tudat 
Katalizátoraként fogható fel. Így aztán sokkal többminden tartozik 
alá, mint a fegyelmezett meditáció. Mindamellett bizonyosan ez a 
képesség az, amelyen keresztül a leghatékonyabban hasznosítható a 
katalizátor. A hármas archetípus Császárnő elnevezése talán félreveze-
tő, habár eme név célzata az a megértés, hogy ez a tudattalan avagy 
női részét képviseli az elme komplexumnak, miközben az elme férfi- 
vagy tudatos része azt először –––– mondjuk úgy –––– fölhasználja vagy föl-
nemesíti. Innen a nemesi név. 

78.37 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A negyedik archetípus, a Császár elnevezésű, a más-ének 
megtapasztalásához látszik kötődni, valamint a zöld színű energiaköz-
ponthoz más-ének vonatkozásában. Így van-e? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez jó megfigyelés. A négyes archetípus átfogó neve a 
Tudat Tapasztalata lehetne. A tarotban a Császár nevet találod. Ez 
újra csak nemességre utal, s itt ebben az esetben ez úgy láthatjuk, azt 
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sugallja, hogy csupán a mozgósított tudat által már feldolgozott kata-
lizátorból származhat tapasztalat. Ekképp nemesítik föl a tudatos el-
mét a tudattalan elme roppant forrásai. 

Az instrumentum hát tájéka kezd elmerevedni, és a közvetítő fárad. 
Még egy kérdést látnánk szívesen. 

78.38 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Szeretném megkérdezni, mi az oka, hogy ez az ülés hosz-
szabb lett a legtöbb korábbi ülésnél, meg azt is, hogy tehetünk-e va-
lamit a közvetítő kényelméért vagy a kapcsolat javításáért. 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Az instrumentum jóval többet kapott a mondjuk úgy, 
szokásos mennyiségű kiutalt energiánál. Van egy korlát az effajta 
energia mennyiségére, mely biztonsággal fölhasználható, amikor maga 
az instrumentum híján áll a fizikai tartalékoknak. Ez elkerülhetetlen 
ama különféle torzulások következtében, mint amit például már e 
munkamenetben is említettünk a növekvő háttáji kényelmetlenség 
kapcsán. 

A beállítások kifinomultak. Nagyra becsüljük lelkiismeretességeteket. 
Az instrumentum kényelemérzetének növelése érdekében a háttájék 
gondos kezelésének végrehajtása javasolható a munkaülés előtt. 

Egy másik javallat –––– pszichikai támadás kísérlete okán ––––, hogy ennek 
az instrumentumnak melegre lesz szüksége a fizikai komplexuma jobb 
oldala mentén. Történt némi megsértés, de nem kell, hogy az hosz-
szantartó legyen. E hideg bármely fizikai formájú manifesztációjának 
kivédése érdekében azonban nem árt kellően bepólyázni ezt az inst-
rumentumot. 

Ré vagyok. Távozom tőletek, barátaim, az Egységes Végtelen Terem-
tő szeretetében és fényében. Járhatok hát vígan örvendezve az Egy 
Végtelen Teremtő erejében és békéjében. Adonai.  
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79.0 Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Köszöntelek benneteket az Egységes Végtelen Terem-
tő szeretetében és fényében. Most kommunikálunk. 

79.1 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Megadnád először, kérlek a közvetítő állapotát? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Az előzőleg elmondottak szerinti. 

79.2 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Az instrumentum szeretné tudni, van-e veszélye annak, ha 
az instrumentum túl sok átutalt energiát kap a jelenlegi állapotában? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Nincs. 

79.3 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Azt is szeretné megkérdezni, hogy az előző ülés nagyon 
nagy energiaátutalása teljes egészében egy szexuális energiacsere volt-e? 

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

79.4 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Ebben az esetben szeretné tudni, miként működik közre az 
energiacsere az ülés során. 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ennek az energiacserének a közreműködése az egyik 
leghasznosabb abban az értelemben, hogy az ingajárat megerősítését 
szolgálja, melyen keresztül a beáramló kontaktus fogadásra kerül. Ma-
ga a kontakt figyelemmel tartja majd az instrumentum állapotát és 
befejezi a kommunikációt, mikor az instrumentum torzulásai már 
kezdenek a gyengeség vagy fájdalom torzulásai felé ingadozni. A kap-
csolat fennállása idején azonban a csatorna ereje, melyen keresztül ez a 
kontaktus áramlik, megsegíthető azzal az energiacserével, amelyről 
beszéltél. 

79.5 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Az ülés előtti elűző szertartásunkat egy olyan mozdulattal 
szoktuk befejezni, amely felment minket a mágikus személyiség alól. 
Elgondolkodtam azon, ne hagyjuk-e el ezt a mozdulatot, hogy így a 
mágikus személyiséget az Egység Körének előadása idejére is fenntart-
suk, s csak a kör létrejötte, vagy akár az ülés vége után engedjük el azt. 
Melyik lenne az alkalmasabb? 
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Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A mágikus tevékenységek gyakorlata a legszigorúbb 
őszinteséget követeli meg. Ha képességeidet illető felmérésed olyan, 
hogy képes leszel fenntartani a mágikus személyiséget ezen ülés teljes 
hossza alatt, akkor rendben van. Mindaddig, amíg valamennyi kéte-
lyed van, ez nem tanácsos. Minden esetben helyénvaló ennek az inst-
rumentumnak visszaadnia az ő mágikus személyiségét, mintsem ma-
gával vinnie e szereplőt a transzállapotba, mivel nem rendelkezik kellő 
mágikus jártassággal, hogy ilyen helyzetben működjék, és messze se-
bezhetőbb lenne annál, mint mikor az éber személyiség kínálja fel 
magát csatornának. Ez a munka csakugyan mágikus természetű az 
alapértelemben. Nem helyénvaló azonban valakinek gyorsabban ha-
ladni annál, mint ahogy a lába járni képes. 

79.6 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Azoknak a harmadikdenzitású élettapasztalásáról szeretnék 
kérdezni, akik a polaritási szétválasztódást eredményező, az első torzu-
lás al-Logoszokra történt eredeti kiterjesztését éppenhogy csak meg-
előzték. Le tudnád írni általánosságban a különbségeket eme tu-
dat/test/lélek komplexumok harmadik denzitású élettapasztalása illet-
ve azoké közt, akik ezen a bolygón, ebben a most általunk megélhető 
tapasztalásban fejlődtek ki? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ezt az anyagot korábban már lefedtük. Szíveskedj 
konkrét érdeklődéssel tudakolódni. 

79.7 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Konkrétan abban a megtapasztalásban, ahol a harmadik 
létsűrűségben csupán a másokat szolgáló polaritás fejlődött el folya-
matos evolúcióval a magasabb denzitásokig, érvényben volt ott ezekre 
az entitásokra az előző életek stb. tudomása kapcsán lehúzódó fátyol? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Nem. 

79.8 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A reinkarnációs folyamat olyan volt, mint az itt általunk 
tapasztalt, amelynél a ciklus során a harmadik denzitású testbe számos 
alkalommal belépnek és kilépnek? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez így van. 
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79.9 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Lehetséges megadni egy testet öltési időtartamot a mi éve-
inkkel, és megtennéd ezt, amennyiben igen? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Az optimális testben töltött periódus valamelyest kö-
zelíti azon mértéket, amit egy millenniumnak hívtok. Ez, mondhatni, 
egy a harmadik denzitású élettapasztalás egyéb tényezőitől független 
állandó. 

79.10 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Az első torzulás első kiterjesztése előtt tehát a fátyol vagy a 
tudatosság elveszítése nem fordult elő. Ebből akkor azt a feltételezést 
vonom le, hogy ez a fátyol vagy inkarnáció előtt lezajló 
tudatosemlékezés-elvesztés az első torzulás kiterjesztésének volt elsőd-
leges eszköze. Helyes ez így? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Korlátolt a helyességed. Ez volt az első eszköz. 

79.11 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Ebből a kijelentésből akkor felteszem, hogy a Logosz, ki-
ókumlálva egy módszert arra vonatkozólag, hogy azzá váljék, ami 
eladdig nem, céljának eléréséhez elsőként a tudattalan tudattól való 
elkülönítésének eszközét tervelte ki annak során, melyet mi inkarná-
ciónak hívunk. Így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Igen. 

79.12 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A kijelentésből akkor azt is felteszem, hogy az úgynevezett 
fátyol első eszköze után még sok más eszköz is kigondolásra és fel-
használásra került. Így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Voltak finomítások. 

79.13 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A Logosz archetípusi elméje az első torzulás kiterjesztésének 
e kísérletét megelőzően, úgy gondolom, hogy kevésbé volt bonyolult, 
mint most, talán kevesebb archetípust tartalmazott. Ez így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A türelmeteket kell kérjük. Hirtelen fellángolását 
érezzük a fájdalomként ismert torzulásnak ezen instrumentum bal 
karjában és kézi nyúlványában. Kérlek, ne érintsétek meg ezt az inst-
rumentumot. Megvizsgáljuk az elme komplexumot és megpróbáljuk 
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átpozícionálni a végtagot, hogy a munkaülés folytatódhassék. Azután 
kérlek, ismételd meg a kérdést. 

[Két perc szünet.] 

Ré vagyok. Folytathatjátok. 

79.14 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Köszönjük. Az első torzulás kiterjesztésének kísérlete előtt 
hány archetípus volt az akkori Logosz teremtés? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Kilenc. 

79.15 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kilenc archetípus, csak találgatok, mikor azt gondolom, 
hogy ebből három jutott a tudatra, három a testre és három a lélekre. 
Ez így van? 

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

79.16 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Szintén találgatni fogok azzal, hogy a tarot rendszerében 
ezek az archetípusok –––– a tudat esetére –––– nagyjából megfelelnének a 
Mágusnak, a Császárnak és a Diadalszekérnek. Így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez téves. 

79.17 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Elmondanád, hogy minek felelnek meg? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Mind a test, mind az elme, mind a lélek befoglaltatott 
és működött a mátrix, a potentátor illetve a szignifikátor égisze alatt. 
A tudat, a test és a lélek szignifikátora nem azonos a tudat- a test- és a 
lélek komplexum szignifikátorával. 

79.18 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Már értem, mit akartál mondani az előző ülésben azzal, 
hogy a szabad akarat kiterjesztéséhez a szignifikátornak komplexum-
má kell válnia. Úgy látszik, hogy a szignifikátor azzá a komplexummá 
vált, ami a harmadik, negyedik, ötödik, hatodik és hetedik a tudatra, 
a tízedikig a testre és a tizenhetedikig a lélekre. Ez így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez téves. 

79.19 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Elmondanád, mit értesz azon, hogy a jelzőnek komple-
xummá kell válnia? 
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Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Akkor komplexum valami, ha egynél több jellemző 
elemből vagy fogalomból áll. 

79.20 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Szeretném megpróbálni megérteni az első torzulás kiterjesz-
tése előtti Logosz elméjének archetípusait. Úgy hiszem, hogy a most 
általunk tapasztalhatónak a jobb megértése érdekében ez egy logikus 
megközelítés. 

Mint elmondtad, adott számunkra a mátrix, a potentátor és a 
szignifikátor. A mátrixot úgy értelmezem, mint amely a tudat: az, 
amit mi tudatos elmének nevezünk, de mivel az is ez, amiből az elme 
felépül, így elveszettnek érzem magam, hogy e három fogalmat telje-
sen megérthessem, különösen az az előtti idő vonatkozásában, hogy a 
tudat és a tudattalan közti felosztás megtörtént volna. Úgy vélem, 
fontos jó megértéshez jutni erről a három dologról. Ki tudnád-e fejte-
ni még bővebben a Tudat Mátrixát, Potentátorát és Szignifikátorát, 
hogy miben térnek el és miként kapcsolódnak egymáshoz, ha megkér-
lek? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A Tudat Mátrixa az, amelyből minden [létre]jön. Bár 
mozgás nélküli, a mozgósításban mégis aktiválója minden elmetevé-
kenységnek. A Tudat Potentátora az a nagy forráskészlet, mely azon 
tengerként szemléltethető, amelybe a tudatosság mind mélyebben és 
mind alaposabban merül alá annak érdekében, hogy teremtsen, elkép-
zeljen és ön-tudatosabbá váljon. 

A tudat, a test illetve a lélek Szignifikátora az illető egyszerű és egyesí-
tett fogalomként szemlélhető. 

A Test Mátrixa úgy tekinthető, mint a tudat ellentétekben való vissza-
tükröződése; vagyis mint korlátlan mozgás. A Test Potentátora pedig 
az, amely –––– áthatva –––– a tevékenységet szabályozza. 

A Szellem Mátrixát nehéz jellemezni, mivel a szellem természete ke-
véssé mozgásos. A lélek energiái és mozgásai ugyan messze a legbeha-
tóbbak, mégis, mivel az idő/térrel van közelebbi kapcsolatban, a di-
namikus mozgás jellemzőivel nem rendelkezik. Következésképp Mát-
rixa úgy szemlélhető, mint a legmélyebb sötétség, Potentátora pedig 
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úgy, mint a legváratlanabb eszmélés, megvilágosodás és alkotó befo-
lyás. 

Ímhol az Archetípusok leírása az Egyestől a Kilencesig, a társ-Teremtő 
avagy al-Logosz szabadakarati felismerése befolyásának beállta előtt. 

79.21 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Az első változtatás a szabad akarat e kiterjesztése érdekében 
tehát az volt, hogy az információkat, vagy a kommunikációt a Tudat 
Mátrixa és Potentátora közt, viszonylag hozzáférhetetlenné kellett 
tenni egymás számára az inkarnáció során. Ez így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Mi talán inkább viszonylag rejtélytelinek neveznénk a 
körülményeket, semmint viszonylag hozzáférhetetlennek. 

79.22 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Nos, az ötlet valamiféle fátyol létrehozása volt tehát a Mát-
rix és a Potentátor között. Ez így van? 

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

79.23 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Ez a fátyol tehát azok között jön létre, amit most a tudatos 
és a tudattalan elmének nevezünk. Ez így van? 

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

79.24 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Ez alighanem a Logosz terve lehetett, hogy ezzel az első 
torzulás égisze alatt nagyobb szabad teret engedett a tudatos elmének, 
és elporciózta –––– mondhatnánk –––– annak egyéniesült részeit a 
Potentátortól vagy tudattalantól, amelynek nagyobb hozzáférése volt a 
teljes elméhez, jóváhagyva ezzel így, mondhatnád –––– hogy egy szeren-
csétlen kifejezést használjak: –––– oktalan tudatossági részek megszületé-
sét. Így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez nagyjából így van. 

79.25 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kifinomítanád, világosabbá tennéd egy kicsit? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Közbeeső anyag van, mielőtt ezt megtehetnénk. 

79.26 KérdeKérdeKérdeKérdező: ző: ző: ző: Jól van. Namost, véghezvitték ezt az egyszerű kísérletet, és 
megfigyelték a kísérlet eredményeit, mielőtt nagyobb összetettséggel 
próbálkoztak? 
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Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Mint azt elmondottuk, nagyszámú sikeres kísérlet 
történt. 

79.27 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Azért tűnődtem el ezen, mert úgy tűnik, ezen állt vagy 
bukott a kísérlet –––– ez tűnik a nagy elválási pontnak az első torzulás 
kiterjesztése és ki nem terjesztése közt –––– hogy ennek az eredeti kísér-
letnek mi lett az eredménye, tekintettel arra, hogy mit teremtettek 
belőle. Mi lett neki az eredménye? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez korábban átvett anyag. E kísérletek eredménye egy 
élettelibb, változatosabb és intenzívebb létélmény a Teremtőtől a Te-
remtőnek. 

79.28 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Nos, ezzel tisztában voltam. Valószínűleg nem jól tettem fel 
a kérdést. Ez egy nagyon nehezen megfogalmazható kérdés. Nem 
tudom érdemes-e tovább próbálkozni vele, de arra gondoltam volna, 
hogy amikor ez a legelső elfátyolozási kísérlet megtörtént, akkor ön-
magát szolgáló polarizációt eredményezett-e az első kísérlet? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A korai –––– ha használhatjuk ezt a kifejezést –––– Logoszok 
önmagát szolgáló és másokat szolgáló tudat/test/lélek komplexumokat 
termeltek ki rögvest. A szüretelhetősége ezeknek az entitásoknak nem 
volt ennyire azonnali, s így nagy iramban megindult az archetípusok 
finomhangolása. 

79.29 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Na, már közeledünk ahhoz, amit szerettem volna meghatá-
rozni. Akkor ennél a pontnál még mindig csak kilenc archetípus léte-
zett, a fátylat pedig épp csak hogy lehúzták a Mátrix és a Potentátor 
közé? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Kilenc archetípus volt és sok árnyék. 

79.30 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Árnyékok alatt azt érted, amire én kisebb archetípusi hajla-
mok megszületéseként hivatkoznék esetleg? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Mi inkább hasznos struktúrák nem teljesen kigondolt 
kezdetleges elképzeléseiként írnánk le ezen árnyékokat. 
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79.31 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező:    A Döntés létezik-e ennél a pontnál, az első önma-
gát-szolgáló polaritás megteremtődésénél? Választás zajlik ezen a pon-
ton, vagy nem-választás? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Az elfátyolozás avagy két archetípus elválasztásának 
értelemszerű velejárója a döntés fogalma. E fogalom kifinomítása sok 
tapasztalatot vett igénybe. 

79.32 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Sajnálom, hogy nagy nehézségekkel jár feltennem ezeket a 
kérdéseket, ám olyan anyagnál járunk, amit némiképp nehézkesnek 
érzek. 

Érdekesnek találom, hogy a legelső elfátyolozási kísérlete a Mátrixnak 
a Potentátortól és viszont, önmagát szolgáló polaritást keltett életre. 
Ez egy nagyon fontos filozófiai [válasz]pontnak tűnik a teremtés fej-
lődéstörténetében, s talán egy korábban el nem képzelt, ahogy mi 
mondanánk, mágikus rendszer kezdetének. 

A kérdésem a következő. Az első torzulás kiterjesztése előtt a maga-
sabb denzitások mágikus képességei ugyanolyan nagyok voltak, mint 
most, amikor az egyes denzitások a legnagyobb képességüket érik el a 
tudatosságban? Nehéz ezt megfogalmazni. Arra gondolok, hogy a 
negyedik denzitás végén, a szabad akarat kiterjesztése előtt, a mágikus 
potenciál, amit mi mágiának hívunk, ugyanolyan nagy volt–––– vagy a 
képesség, vagy a hatás, ugyanolyan nagy volt-e, mint most, a negyedik 
denzitás végén? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Miként te érted (ha használhatjuk e téves megneve-
zést), a mágia, a mágikus képesség a harmadik és negyedik 
denzitásokban, azidőtájt sokkalta nagyobb volt, mint a változás után. 
Mindamellett sokkal, de sokkal kisebb vágy vagy akarat volt használni 
e potenciált. 

79.33 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Namost, hadd bizonyosodjam meg, hogy jól értelek: a 
változás és a szabad akarat kiterjesztése előtt, vegyük konkrétan a ne-
gyedik denzitás végét, azon feltétel során, amikor csak másokat szolgá-
ló sarkosulás létezett, a mágikus képesség vagy potenciál sokkal na-
gyobb volt a negyedik denzitás végén, mint a negyedik denzitás végén 
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közvetlenül a polarizációs kettészakadás és szabadakarat-kiterjesztés 
után. Így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Mágikus képesség az a képesség, hogy tudatosan hasz-
náljuk az úgynevezett tudattalant. Következésképp maximális képes-
ség volt az al-Logoszok szabad akaratának bevezetése előtt. 

79.34 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Jól van. Jelenleg bonyolultabb vagy nagyobb számú arche-
típusok hatását tapasztaljuk, és úgy találgattam, hogy a most a tuda-
ton megélhetőink a következőképp működnek: Van a Mágusunk és a 
Főpapnőnk, melyek a Mátrixnak és a Potentátornak felelnek meg, 
amik közé leereszkedett a fátyol, mely az első torzulás kiterjesztésének 
elsődleges létrehozója. Ez így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Nem tudjuk megválaszolni ezt a kérdést közbenső 
anyag hiánya folytán. 

79.35 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Rendben. Bocsánat. 

A következő archetípus a Császárnő, a Tudat Katalizátora, az, amelyik 
a tudatos elmére hat, hogy megváltoztassa azt. A negyedik a Császár 
lévén, mely az Elme Tapasztalata, az a tudattalanban tárolt anyag, 
amely létrehozza annak folyamatos hajlamosságát. Helyesek eme kije-
lentéseim? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Habár kijelentéseid messze túl merevek, helyes kap-
csolatokat érzékelsz bennük. Nagyfokú dinamikus összeköttetés van 
ezen első négy archetípus közt. 

79.36 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Akkor a Főpap egy kormányzója vagy szortírozója lenne 
ezen hatásoknak, hogy megteremtse a tudattalanba való megfelelő 
beágyazódását annak, ami a tudaton keresztüljön? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Habár éles eszű, a feltételezés a lényeget tekintve té-
ves. 

79.37 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Mi volna hát a Főpap? 
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Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A Főpap a Test12 komplexum Szignifikátora, annak 
igazi természete. Megjegyezhetjük, hogy a jellemzőnek, amelyről be-
széltél, csakugyan van jelentősége a Tudat Szignifikátora szempontjá-
ból, ám nem a középpont. A tudat komplexum szívközepe az a dina-
mikus entitás, amelyik magába szív, keres és tanulni próbál. 

79.38 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Akkor a Főpap a kapcsolat –––– mondhatnád –––– a tudat és a 
test között? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Erős kapcsolat van a tudat, a test és a lélek jelzői közt. 
Az állításod túl általános. 

79.39 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Hadd ugorjam át a Főpapot egy percre, mivel egyáltalán 
nem értem, és kérdezzelek arról, hogy a Szeretők a tudat és a tudatta-
lan egybeolvadását képviselik-e, vagy a tudat és a tudattalan kommu-
nikációját? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Újra csak, anélkül, hogy valamiben is figyelmetlen 
lennél, eltéveszted a lényegét ennek az adott archetípusnak, melyet 
helyesebben lehet az Elme Átalakulásának nevezni. 

79.40 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Az elme átalakulása mivé? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A Hatos Archetípus megfigyelésénél a misztériumok 
tanulóját átalakulni láthatod az elmében lévő fény és sötétség közti 
választás szüksége miatt. 

79.41 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Akkor a Hódító avagy Diadalszekér az első hat archetípus 
tevékenységének betetőzését jelentené a mentális folyamatok leigázás-
ára, akár még a fátyol lehetséges eltávolításával is? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez igencsak éles megfigyelés. A Hetes Archetípus 
olyan, amit nehéz taglalni. Hívhatjuk az Ösvénynek, az Útnak vagy az 
Elme Nagy Útjának. Alapja az első hat Archetípus visszatükröződése 
és lényegi sommázása. 

                                                 
12 Ré kijavította ezt a hibát a 80. ülésben. A Főpap a Tudat komplexum 
Szignifikátora. 
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Úgy is tekintheted az Elme Nagy Útját, mint ami megmutatja az el-
mén keresztüli megfelelő utazás királyságát vagy gyümölcseit, abban 
[az értelemben], hogy az elme oly méltóságteljesen halad keresztül az 
anyagon, amit kigondol, akár egy diadalszekér, melyet királyi oroszlá-
nok vagy paripák húznak. 

Most egy teljes kérdést javasolnánk még, mivel ez az instrumentum 
némi eltorzulást él át a fájdalom irányába. 

79.42 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Akkor az egyik olyan archetípusra kérdeznék rá, amelyet 
jelenleg a legkevésbé értek, ha használhatom egyáltalán ezt a szót. Még 
mindig igencsak sötétben vagyok, hogy úgy mondjam, a Főpappal 
kapcsolatban, és hogy pontosan mi is az. Tudnál adni valami más 
ismertetést is arról, hogy ez mi, kérlek? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A legnagyobb érdeklődést a Szignifikátor iránt mutat-
tad, melynek komplexummá kell válnia. A Főpap az elme eredeti ar-
chetípusa, mely a tudat és a tudattalan finom mozgásai révén vált 
összetetté. Az elme komplexitásai kifejlődtek, szemben a tapasztalatok 
Potentátorból Mátrixba történő egyszerű beolvadásával. 

Maga az elme egy színésszé vált, amelyet megszállt a szabad akarat és 
konkrétabban, az akarat. Az elme Szignifikátoraként a Főpap rendel-
kezik az akarattal a megismerésre, de mihez kezdjen az ismereteivel és 
mi célból keressen? Egy komplex Szignifikátor potenciáljai sokrétűek. 

Vannak-e rövid kérdések ebben a munkamenetben? 

79.43 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Csak hogy tehetünk-e bármit az instrumentum kényelméért 
vagy a kontaktus javításáért? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Minden jó. Jövőtök kis részére a közvetítőnek ugyan-
csak ajánlatos a kezén viselnie azon enyhítő segítségeket, amelyek 
használatát elhanyagolta. Érte némi trauma mindkét kezét és karját, és 
ennélfogva némileg le kellett rövidítenünk ezt a mostani működést. 

79.44 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Köszönjük. 
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Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Lelkiismeretesek vagytok, barátaim. Az Egységes Vég-
telen Teremtő szeretetében és fényében búcsúzunk tőletek. Járjatok 
hát az Egy Dicső Végtelen Teremtő erejében és békéjében örvendez-
ve. Adonai. 
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80.0 Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Köszöntelek titeket az Egységes Végtelen Teremtő 
szeretetében és fényében. 

Mielőtt elindítanánk ezt a munkaülést, szeretnénk kijavítani egy hi-
bát, amit az előző anyagban felfedeztünk. Az Ötös archetípus, mely-
nek ti a Főpap nevet adtátok, a Tudat komplexum Szignifikátora. 

Az instrumentum hirtelen fellángolások áldozata a fájdalomként is-
mert torzulás irányába. Tudatában vagyunk a lelkiismeretes törekvése-
iteknek a közvetítő megsegítésére, de semmilyen más módozatról nem 
tudunk, ami a támogató csoport rendelkezésére állna, a vízterápiával 
való előkészületen kívül a fizikai test komplexum felegyenesedett ge-
rincű része számára, melyet korábban megemlítettünk. 

Eme instrumentum testi torzulásai sosem zárják ki, hogy úgy mond-
juk, az efféle fellángolásokat a testi komplexum fokozott torzulású 
időszakaiban. A kontaktusunk elszenvedhet pillanatnyi zavarokat. 
Ennélfogva arra kérünk, hogy bármely olyan adatra, ami 
megzagyvultnak tűnik, kérdezzetek rá, mivel szeretnénk, hogy ez a 
kapcsolat oly torzulásmentes maradjon, amennyire a nyelv, a mentali-
tás és a fogékonyság korlátjai ezt megengedik. 

Most kommunikálunk. 

80.1 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Köszönjük. Megadnád, kérlek az instrumentum állapotát? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez a közvetítő a fizikai energia komplexum enyhe 
ingadozásait éli át, amely hirtelen megváltozásokat okoz a fizikai ener-
gia hiánya és egy csekélyebb fizikai energia között. Ez a sok, az inst-
rumentum számára és általa fölajánlott, hívhatod: imának és megerő-
sítésnek köszönhető, ellensúlyozva mikor csak alkalom adódik, ama 
ötödik denzitású entitás folytatólagos köszöntéseivel, akiről tudtok. 

Más szempontból az instrumentum a korábban leírt állapotban van. 
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80.2 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Miután végrehajtottuk az elűző szertartást, egy elfejtett 
tárgy végett ki kellett mennem a szobából. Lett ennek káros hatása a 
szertartásra vagy a munkaülésre? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ha ez egyszeri működés lenne, a tévedés kritikus vol-
na. Elegendő maradó, védő jellegű energia van ezen a működési he-
lyen ahhoz, hogy ez a botlás, noha a legkevésbé sem ajánlatos, nem 
veszélyezteti az általad említett szertartás kínálta védelmet. 

80.3 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Az ötödik denzitású látogatónk kevésbé volt képes hatással 
lenni az instrumentumra a legutóbbi üléseinken? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Két részletben válaszolunk. Először is, maguk az ülé-
sek során az entitás nagymértékben megcsappant. Másodszor a tér/idő 
léttapasztalásotok általános tapasztalati helyzeteiben az ötödik 
denzitású entitás ugyanolyan hatékonysággal képes eme entitást a 
fizikai test komplexum szintjén köszönteni, mint az e csoporttal való 
kontaktusának kezdete óta bármikor. Ez az instrumentum számos 
fizikai komplexum torzulásának következménye. 

Mindazonáltal az instrumentum mentálisan és spirituálisan is készebb 
lett szeretettel köszönteni ezt az entitást s ennek során lecsökkenteni a 
félelem tényezőjét, mely egy olyan tényező, amire az entitás nagy 
fegyverként számít törekvéseiben, hogy beszüntetését idézze elő, bár-
mely mértékben, a Ré kontaktusnak. 

80.4 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Mi az oka annak, hogy az entitás képes már meglévő fizikai 
torzulásokon keresztül hatást kifejteni, szemben azzal, hogy nem ké-
pes hatni olyan entitásra, akinek semmilyen fizikai torzulása nincs? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ennek a kérdésnek a kulcsa a torzulás kifejezés. Bár-
mely torzulás, legyen az fizikai, mentális, vagy spirituális komplexum 
természetű, kidomborítható a szuggesztiójával annak, aki képes mági-
kus tevékenységre, vagyis tehát változások keltésére a tudatban. Ennek 
az entitásnak sok fizikai torzulása van. A csoportban mindenkinek 
vannak különböző mentális torzulásai. Ezek természete változó. Minél 
kevéssé kiegyensúlyozott a torzulás az önismeret által, az entitás annál 
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szakértőbb módon domboríthat ki egy efféle torzulást a csoport har-
móniájának és zökkenőmentes működésének mérséklésére. 

80.5 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Mint azt Ré jól tudja, az általunk itt összegyűjtött értesülé-
sek csak egy igen kis hányadát fogják megvilágítani a jelenleg a boly-
gót benépesítőknek, egyszerűen azért, mert nagyon, de nagyon kevés 
ember van, aki megérthetné azokat. Emellett úgy tűnik, hogy az ötö-
dik denzitású látogatónk mindenre elszánt harcot vív e kommuniká-
ció ellen. El tudnád mondani, miért olyan fontos neki ez akkor, ami-
kor [az üzenetnek] csak oly korlátos hatása van, úgy gondolnám, e 
bolygó szüretére nézve? Hiszen számomra úgy tűnik, hogy az ezeket a 
közleményeket megértők nagy valószínűséggel már amúgy is belül 
esnek a szüretelhetőség határain. 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A tisztaság nem ér véget a harmadik denzitás szüreté-
vel. Ré hűsége a próbálkozás iránt, hogy torzulásokat eltávolítson, 
abszolút. Ez együtt jár a mások szolgálatára irányuló felelősség vállalá-
sával, mely arányos tisztaságú. Az instrumentum, melyen keresztül 
szólunk, s annak támogató csoportja, hasonló hűséggel rendelkezik, 
és, semmibe véve bármely az ént erő kellemetlenséget, másokat szol-
gálni vágyik. A csoport jellegzetességei végett a csoport felénk intézett 
kérdései egy-kettőre a magyarázatok némiképp obskúrus tartománya-
iba vezettek. E tartalom nem von le a kontaktus alapvető tisztaságá-
ból. Az efféle tisztaság olyan, akár egy fénycsóva. Az ilyen erős fény 
felhívja magára a figyelmet. 

80.6 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Az ötödik denzitású látogatónk mit remél elnyerni önmaga 
számára, amennyiben sikeresen véget tud vetni ennek a kontaktusnak? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Mint azt korábban kimondtuk, az entitás megszerezni 
reméli e fény egy részét, vagyis az instrumentum tudat/test/lélek 
komplexumát. Ezt leszámítva az entitás szándéka kioltani a fényt. 

80.7 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Ezt értem valameddig, odáig, hogy ha az entitás sikerrel 
járna eme kísérletek bármelyikében, milyen előnnyel járna ez neki? 
Növelné az ő képességeit? Növelné az ő polaritását? Mely működés 
révén hozna bármit is? 
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Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Minthogy tetemes tér/időtök óta próbálja maradandó 
eredmény nélkül e dolgokat mívelni, az entitás magának is fölteheti 
ezt a kérdést. A diadal nyeresége egy növekmény a negatív polaritás-
ban az entitásnak abban, hogy egy tündöklő forrást eltávolított, és 
ennek során e tér/időnek felkínálta a sötétség lehetőségét ott, ahol 
korábban fény volt. Abban az esetben, ha sikerült volna foglyul ejtenie 
a közvetítő tudat/test/lélek komplexumát, akkor egy meglehetősen 
erőteljes entitást ejtett volna foglyul, ami növelte volna a hatalmát. 

80.8 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Elnézést az e működésekben való elmélyültségem hiányáért 
és bocsánat néhány meglehetősen ostoba kérdésért, de úgy gondolom, 
hogy egy olyan pontnál járunk itt, amely valamiképp központi arra 
nézvést, amit jelenleg megérteni próbálunk, így még ha a következő 
kérdéseim talán majdhogy elfogadhatatlanul ostobák lesznek is, kísér-
letet tennék rá, hogy megértsem, mi ez a hatalom, amit a látogatónk 
hajszol, és miként használja fel azt. Mert énnekem úgy tűnik, hogy ez 
központi a tudat és annak evolúciója számára, melynek részesei va-
gyunk. 

Amint ez az entitás, a mi látogatónk, növeli a hatalmát e ténykedései 
révén, mi az a hatalom, amit növel? Le tudod írni? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A hatalom, amelyről beszélsz, egy lelki hatalom. Az 
elme mint olyan erői nem tartalmazzák az efféle munkákat. Néme-
lyest gyümölcsözően, fontolóra veheted a holdfény lehetőségeit. Is-
mert előtted, hogy a Lélek Mátrixát mi éjszakaként írtuk le. A hold-
fény tehát felkínál –––– vagy egy árnyékban látott valós képet, vagy egy 
agyrémet és valótlanságot. A hamisság hatalma megannyira mély, 
mint az igazság árnyéktól való megkülönböztetésének képessége. A 
rejtett dolgok árnyéka egy végtelen mélység, melyben az Egy Végtelen 
Teremtő energiáját tárolják. 

A szakértő tehát a rejtett dolgok erejével munkálkodik egy az általi 
derengésben, ami lehet hamis vagy igaz. A hamisságot átölelni, meg-
ismerni, keresni és fölhasználni olyan hatalmat ad, ami nagyfokú. 
Ilyen a ti látogatótok hatalmának jellege, s ez némi fényt deríthet a 
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mások szolgálata érdekében hatalomra igyekvőre is, mivel megbotlani 
az éjszakában óh, mily könnyű. 

80.9 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Azt mondod tehát, hogy ez a hatalom a léleké, nem pedig 
az elméé vagy a testé? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A szakértő munkája az elmén és a testen végzett ko-
rábbi munkára alapoz, máskülönben a lelken végzett, megbízható 
szintű munka nem volna lehetséges. Ezzel a megjegyzéssel megerősít-
hetjük feltételezésed helyességét. 

80.10 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Namost, a tizenötödik archetípust, amely a Lélek Mátrixa, 
az Ördögnek nevezik. Elmondanád, miért van ez így? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Nem szeretnénk semmitmondóak lenni egy ilyen 
központi kérdésnél, ámde megjegyezhetjük, hogy a szellemnek oly 
leheletfinom a természete, hogy a fény gyümölcsöt hozó befolyása a 
lélek nagy sötétségére igen gyakran kevésbé szembeötlő, mint maga a 
sötétség. A sok szakértő választotta folyamat egy zavaros ösvénnyé 
válik, mivel valamennyi szakértő megpróbálja fölhasználni a Lélek 
Katalizátorát. Kevesen vannak, akiknek sikerül megragadniuk a Nap 
fényét. A szakértők messze nagyobb többsége megmarad a holdfény-
ben tapogatózva, és mint elmondtuk, ez a fény ugyanúgy képes átej-
teni, mint rejtett misztériumokat feltárni. Ennélfogva a mátrix dalla-
ma, hogy úgy mondjuk, gyakran tűnik negatív- és, miként mondaná-
tok, ördögi természetűnek. 

Azt is meg kell említeni, hogy a szakértő olyasvalaki, aki mind jobban 
és jobban megszabadította magát a gondolatok, a vélemények és 
más-ének kötelékeinek kényszerétől. Tegye akár mások szolgálata, 
akár önmaga szolgálata érdekében, ez egy szükséges része a szakértő 
ébredésének. Ezt a szabadságot a nem szabadok úgy látják, mint amit 
ördöginek vagy feketének mondotok. A mágiát fölismerik –––– a jelleget 
gyakran nem. 

80.11 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Mondhatom-e akkor, hogy a szakértővé válás folyamatának 
lehetséges velejárója a részleges polarizáció az önmaga szolgálata irá-
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nyába, mivel a szakértő egyszerűen elvágódik a legtöbb hozzá hasonló-
tól az általa lakott adott denzitásban? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ennek bekövetkezése valószínű. A látható történés az 
elszakadás, legyen az igazság akár önmaga szolgálata és valódi elszaka-
dás a más-énektől, akár mások szolgálata és így valódi összekapcsoló-
dás a többi más-én szívközepével, s leválás csupán a csalóka héjtól, 
mely meggátolja a szakértőt abban, hogy helyesen egyként érzékelje az 
ént és a más-ént. 

80.12 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Azt mondod tehát, hogy a másokat szolgáló szakértőnél az 
elszakadási hatás egy buktató vagy lassító folyamat annak a célnak az 
elérésében, ami felé vágyakozik? Így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez téves. Ez a leválás az illúzió miazmájáról13 és min-
den egyes torzulás elferdítéséről egy igencsak szükséges részlete a szak-
értő útjának. Mások tekinthetik sajnálatosnak. 

80.13 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Akkor ez, a tizenötödik archetípus nézőpontjából, valami-
képp egy kirándulás a Lélek Mátrixába e folyamatban? Értelmes ez? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A kirándulás, amelyről beszélsz, meg az elszakadási 
folyamat, leggyakrabban ahhoz az archetípushoz köthető, amit ti Re-
ménynek szoktatok, mi pedig Hitnek preferálunk hívni. Ez az arche-
típus a Lélek Katalizátora, és –––– a Lélek Potentátorának illuminációi 
okán –––– megkezdi majd előidézni eme változásokat a szakértő néző-
pontján. 

80.14 KérdezőKérdezőKérdezőKérdező: : : : Nem szándékoztam túlságosan előreszaladni a kérdezési 
sorrendemben itt. A vagy pozitívan vagy negatívan sarkosult szakértő 
tehát egy potenciált halmoz föl, hogy közvetlenül a szellemnek merít-
sen belőle erőt? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Helyesebb lenne úgy mondani, hogy a szakértő köz-
vetlenül a szellemen keresztül fordul az univerzumhoz a hatalmáért, 
mivel a szellem egy ingajárat. 

                                                 
13 Egyfajta fertőzés. A görög mitológiában a miazma külön életet élő, ragályos erő. 
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80.15 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Namost, az egyedüli nyilvánvaló, jelentős különbség a 
pozitív és a negatív szakértő között ezen ingajárat használatában, úgy 
vélem, a polarizációjuk mikéntje. Van-e kapcsolat a lélek archetípusai 
és aközött, hogy a polarizáció pozitív vagy negatív? Például hogy a 
pozitív a tizenhatodikon keresztül hív, a [kuncogás] negatív pedig a 
tizenötödik archetípuson keresztül hív? Nagyon tanácstalan vagyok 
ezeknél a dolgoknál, és képzelem, hogy ez a kérdés gyönge vagy jelen-
téktelen. Meg tudod válaszolni? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Kihívás megválaszolni egy ilyen kérdést, mivel zűrza-
varos a megszerkesztése. Ennek ellenére megpróbálunk hozzászólni a 
témához. 

A szakértőnek, akár pozitív, akár negatív, ugyanaz a Mátrixa. A 
Potentátor is azonos. A szakértő az őt érő Katalizátorok hatására meg-
kezdheti kiválogatni magának azokat, amelyek mentén továbbkeres. A 
Lélek Tapasztalata azután, amelyiknek ti a Hold nevet adtátok, a 
szakértő polaritására nézve messze sokkal megnyilvánultabb befolyás. 
Még az úgymond legboldogtalanabb tapasztalattal is, ami a szakértő 
Katalízisében bekövetkezni látszik, lehet –––– a lélek nézőpontjából 
szemlélve, az árnyékban lehetséges megkülönböztetéssel –––– dolgozni, 
amíg a legfényesebb délidő fényével egyező fény alá nem száll a szak-
értőre, és pozitív vagy másokat szolgáló megvilágosodás nem követke-
zik be. Az önmagát szolgáló szakértő megelégszik az árnyvilággal, és 
elérvén a nappal fényét, visszarántja fejét bősz vigyorral, előnyben 
részesítve a sötétséget. 

80.16 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Gyanítom, hogy a lélek tizenkilencedik archetípusa a Lélek 
Szignifikátora lesz. Igaz? 

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

80.17 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Miként jellemeznéd a Lélek Szignifikátorát? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Az előző kérdésre adott válasszal épp ehhez láttunk 
hozzá. A Lélek Szignifikátora az az élő entitás, amely vagy kibocsátja 
vagy elnyeli az Egységes Végtelen Teremtő szeretetét és fényét; kisugá-
rozza mások felé, vagy beszívja önmagának. 



AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE, NYOLCVANADIK ÜLÉS 

61 

80.18 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Akkor ez a kisugárzási vagy elnyelési mérték –––– minthogy 
nekünk is van egy, én úgy mondanám, hogy áram vagy fluxus meny-
nyiségünk –––– ez volna a mércéje a szakértő hatalmának? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez egy meglehetősen kielégítő megállapításnak vehe-
tő. 

80.19 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A huszadik archetípusról akkor azt találgatom, hogy ez a 
Szellem Átváltozása, s talán megfeleltethető az ösvények hatodik 
denzitású egybeolvadásának. Helyes ez bármilyen módon? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Nem. 

80.20 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Sajnálom. Elmondanád, mi volna a huszadik archetípus? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Az, amit ti a rendszeretekben Szarkofágnak neveztek, 
tekinthető a materiális világnak, ha mondhatjuk. Ezt az anyagi világot 
a szellem átváltoztatja olyasvalamivé, amely végtelen és örök. A lélek 
végtelensége a tudat végtelenségénél is nagyobb fölismerés, mivel az 
akarat és a hit fegyelmezte elme olyan tudat, amely közvetlenül kap-
csolódhat az intelligens végtelenhez. Sok dolog van, ami a szakértőség 
megannyi lépcsőfokán lemorzsolódik. Mi Ré csoportja is még mindig 
e lépcsőket járjuk, és áldjuk az Egy Végtelen Teremtőt minden egyes 
átváltozásnál. 

80.21 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Végül úgy gondolnám, hogy a huszonegyedik archetípus az 
intelligens végtelennel való kapcsolatot reprezentálja. Így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez így van, noha visszatükröződése látható meg ennek 
a kapcsolatnak –––– csakúgy, mint az intelligens energiával való kapcso-
latnak –––– az Univerzumon, vagy miként némiképp vidékiesen nevezi-
tek: a Világon is. 

80.22 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Akkor eme intelligens energiához is történő kapcsolódás 
által, tudnál nekem példát mondani rá, hogy ez mi lenne, mindkettő-
re: mind az intelligens végtelenhez valóra, mind az intelligens energi-
ához valóra. Tudnál példát mondani, hogy ez miféle megtapasztalás-
hoz vezet, ha lehetséges egyáltalán? 
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Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez legyen a mostani munkaülés utolsó teljes hosszúsá-
gú kérdése. Az intelligens energiához való kapcsolódás lehetőségeit 
már kitárgyaltuk, mivel ez az energia a Logosz energiája, s ennek kö-
vetkeztében a gyógyító, az építő, az elvevő, a pusztító, s minden 
más-ént és az ént is átformáló energia. 

Az intelligens végtelenhez való kapcsolódás minden valószínűség sze-
rint egy kimondhatatlan örömet okoz az efféle kontaktust megtapasz-
taló entitásban. Ha nagyobb részletességgel kívánsz kérdezni e témá-
ról, akkor arra bíztatunk, hogy egy másik ülés alkalmával tégy így. 
Van rövidke kérdés, mielőtt e munkaszakaszt lezárnánk? 

80.23 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Tehetünk-e bármit a kontaktus javításáért vagy a közvetítő 
kényelme érdekében? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A beállítások igen lelkiismeretesek. Elismerésünk. Az 
instrumentumként szolgáló entitás némiképp eltorzult az általatok 
elmerevedésnek nevezett állapot irányába a hát tájékán. Segítene egy 
kezelés. 

Ré vagyok. Távozom tőletek, barátaim, az Egy Végtelen Teremtő 
fényének és szeretetének üdvösségében. Járjatok hát az Egy Végtelen 
Teremtő erejében és békéjében örvendezve. Adonai.  
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81.0 Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Üdvözöllek benneteket az Egységes Végtelen Teremtő 
szeretetében és fényében. Most kommunikálunk. 

81.1 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Először elmondanád, kérlek az instrumentum állapotát? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A fizikaikomplexum energia deficites e jelen tér/idő 
nexusban előzetesen meglévő torzulások folytatólagos pszichikai ki-
domborítása végett. A többi energia komplexum szintje a korábban 
elmondottak szerinti. 

81.2 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Ez az oka az instrumentum folyamatos kimerült-
ség-érzésének? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Vannak részei tér/időtöknek, amelyekre elmondható, 
hogy a pszichikai köszöntésre reagálás tünete jellemzi. A folyamatos 
kimerültség azonban nem a pszichikai köszöntéstől van, hanem in-
kább ennek a kontaktusnak az elkerülhetetlen következménye. 

81.3 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Miért elkerülhetetlen ez a következmény? Mi áll a kimerült-
séget okozó kontaktus hátterében? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A kimerültség okozás hátterében a kapcsolódás áll 
aközött a denzitás közt, amelyben a közvetítő tudat/test/lélek komp-
lexuma biztonságban megőrződik e munkaülések során, és aközött a 
végképp változékony denzitás közt, amelyben az instrumentum fizikai 
test komplexuma ebben a tér/időben tartózkodik. Amint a közvetítő a 
nyugalmi denzitás színezetéből mind többet felvesz, úgy tűnik a har-
madik denzitású léttapasztalat egyre nehézkesebbé és kimerítőbbé. Ezt 
vállalta az instrumentum, mivel szolgálatra vágyott lenni. Ennélfogva 
mi is elfogadjuk e hatást, ami ellen semmi olyat, amiről tudomásunk 
volna, nem lehetséges tenni. 

81.4 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Ez a hatás az ülések számának függvénye, és elért már egy 
csúcspontot, avagy tovább nő még majd a hatása? 
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Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez a kimerítő hatás folytatódni fog, de nem összeté-
vesztendő a fizikai energiaszintekkel, melyek csak a –––– miként monda-
nátok –––– napi tevékenységi köröket érintik. Ebben a hatáskörben azok 
a dolgok, amelyekről idáig tudott volt, hogy az instrumentumot segí-
tik, továbbra is segíteni fogják. Emellett azonban észreveszitek majd a 
fokozatos növekedést a közvetítő vibrációinak mondjuk úgy, átlátha-
tóságában. 

81.5 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Nem értem, mire célzol ezzel az utolsó mondattal. Elma-
gyaráznád? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Az idő/tér jellegű kimerültség az átlátható vagy tiszta 
vibrációk tisztátalan, zavaros vagy átlátszatlan környezetekre adott 
reakciójaként tekinthető. 

81.6 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Jelentkezik ez a hatás a csoportunk másik két tagjánál is? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez nagyon is igaz. 

81.7 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Vagyis mi is tapasztaljuk a szűnni nem akaró kimerítő 
hatást a kontaktus következményeként. Így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A kontaktus valódi természete végett e hatás javarésze 
az instrumentumra hárul. A támogató csoport tagjai azáltal, hogy az 
Egy Végtelen Teremtő szeretetét és fényét ajánlják fel feltétlen támo-
gatásban e munkaüléseken, és energiacseréken keresztül e munkák 
rendeltetésére, nagyjából 10-15 százalékát élik át e hatásnak. Ez hal-
mozódó, és megnyilvánulása folytatólagos jellegében megegyező. 

81.8 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Milyen eredménye lehet ennek a folyamatos kimerítő ha-
tásnak egy hosszabb időszakot követően? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Általános kérdést teszel fel végtelen felelettel. Túlálta-
lánosítunk annak érdekében, hogy próbáljunk válaszolni. 

Valamely csoport elcsábulhat s így elveszítheti épp azt a kontaktust, 
ami a nehézséget okozta. Így a történetnek vége. 

Egy másik csoport tán kezdetben erős, de nehézségek láttán nem ki-
tartó. Tehát a történetnek vége. 
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Egy újabb másik csoport a mártíromság útját választja annak teljessé-
gében, s addig használja az instrumentumot, míg annak fizikai test 
komplexuma a megkövetelt vám kemény súlya alatt végül felmondja a 
szolgálatot, mikor már minden energia kiapadt. 

Ez az adott csoport, ebben az adott nexusban, próbálja megőrizni az 
instrumentum vitális energiáját. Próbálja egyensúlyba hozni a szolgá-
lati szeretetet a szolgálati bölcsességgel, és kitartó a szolgálatban a ne-
hézségek dacára. A megkísértés nem vetett még véget a csoport törté-
netének. 

Nem tudhatjuk a jövőt, de nagy a valószínűsége e helyzet folytatódá-
sának tér/időtök egy viszonylag jelentős szakaszára. A jelentékeny 
tényező az instrumentum és a csoport akarata, hogy szolgáljon. Ez az 
egyedüli indok a lassan növekvő kimerültség kiegyensúlyozására, mely 
továbbra is torzítja majd érzékeléseiteket. Ezen akarat nélkül a kon-
taktus bár lehetséges, de végül túlságosan nagy erőfeszítésnek fog tűn-
ni. 

81.9 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Az instrumentum szeretné tudni, miért érez megnövelt 
vitális energiát. 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ráhagyjuk ezt a választ az instrumentumra. 

81.10 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Szeretné tudni, hogy megnőtt-e az érzékenysége az ételekre. 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A közvetítőnek fokozott érzékenysége van valamennyi 
ingerre. Jó, ha körültekintő. 

81.11 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Visszatérve az előző ülésünkhöz, vegyük fel a fonalat a 
tízedik archetípusnál, mely a Test Katalizátora avagy a Szerencseke-
rék14, a más-énekkel való kölcsönhatásokat reprezentálva. Helyes állí-
tás ez? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez tekinthető egy nagyjából helyes állításnak abban, 
hogy minden egyes katalizátor a tudat/test/lélek komplexum energia-
hálózatába és vibrációs érzékeléseibe belépő megtapasztalások jellegé-

                                                 
14

 Az arkánum elterjedt neve: Sorskerék 
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ről szól. A leggondosabban hozzáfűzött megjegyzés az lenne, hogy a 
Szerencsekerék külső ingere olyan, amely mind pozitív, mind negatív 
tapasztalatokat felkínál. 

81.12 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A tizenegyedik archetípus, a Test Tapasztalata azt a katali-
zátort képviseli, melyet már feldolgozott a tudat/test/lélek komple-
xum, és azért hívják Varázslónőnek15, mert további vetőmagot termel 
a növekedésre. Így van? 

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

81.13 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Szintén tárgyaltuk már a Szignifikátort, így a tizenhármas 
számút most átugrom. A Test Átalakulását Halálnak nevezik, mivel a 
halállal a test átalakul egy magasabb vibrációjú testté további tanulás-
ra. Helyes ez? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez helyes, és további helyesség látható abban, hogy a 
testi inkarnáció minden egyes pillanata és bizonyosan minden egyes 
napi ciklusa halált és újjászületést kínál fel egy olyannak, aki próbálja 
hasznát venni a neki felkínált katalizátornak. 

81.14 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: És végül, a tizennegyediket, a Test Útját az Alkimistának16 
nevezik, mivel végtelen idő van a különféle testek belső működéséből 
a fejlődéshez szükséges leckék megtanulására. Ez helyes? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez nem teljesen helyes, mivel a Test Nagy Útját, 
csakúgy, mint a test valamennyi archetípusát, az elmetevékenység 
döfésirányának tükörképeként kell szemlélni. A test a tudat 
kreálmánya, valamint a tudat és a lélek gyümölcseinek megnyilvánu-
lási eszköze. A testet tehát úgy tekintheted, mint ami az athanort17 
adja, amellyel az alkimista aranyat manifesztál. 

81.15 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Azon tűnődtem, hogy ahhoz, hogy jobb felfogásához jussak 
a fejlődési tapasztalásnak, mely a munkánk tekintetében központi, 

                                                 
15 Az arkánum elterjedt neve: Erő 
16

 Az arkánum elterjedt neve: Mérték 

17 athanor: egy tűzhely, kemence, emésztő kohó; korábban az alkímiában használ-
ták, úgy volt megépítve, hogy egyenletes és állandó hőfokot tartson. 
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össze kellene vetni az általunk most, tehát a fátyol leereszkedése után 
tapasztaltakat az az előtt megéltekkel, lehetőleg onnantól kiindulva, 
ami ennek a megélési oktávnak a kezdete, hogy lássuk, miként jutot-
tunk el azon feltételekhez, amelyekben most vagyunk. Ha ezzel egyet 
lehet érteni, úgy szeretnék visszamenni a tapasztalási oktávunk legele-
jére, hogy felfedezzük, a tudat, a test és a lélek feltételei miként fejlőd-
tek ebben az oktávban. Ez kielégítő, elfogadható? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A kérdések iránya belőletek ered. 

81.16 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Ré azt mondja, hogy csak erről az oktávról vannak ismere-
tei, de úgy tűnik, hogy erről az oktávról Rének teljes ismeretei van-
nak. 

Elmondanád, miért van ez így? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Először is, nincsenek teljes ismereteink erről az oktáv-
ról. A hetedik denzitásnak, jóllehet tanáraink leírták őket nekünk, 
vannak részei, amik rejtelmesek maradtak. Másodszor, az oktáv lehet-
séges kifinomító katalizátorainak jó részét végigéltük már, tanáraink 
pedig a legnagyobb gonddal működtek velünk együtt, hogy egy lehes-
sünk mindennel, és cserébe a teremtés nagy mindenségéhez való végső 
visszatérésünk beteljesüljék. 

81.17 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Akkor Rének úgy vannak ismeretei ezen oktáv első történé-
seitől kezdve a jelenlegi tapasztalatáig, mint –––– amit én úgy fogalmaz-
nék meg, mint kommunikáción keresztüli közvetlen vagy tapasztalati 
tudás ezekkel a tér/időkkel és idő/terekkel, de még nem fejlődött vagy 
érte el a hetedik szintet. Ez nagyjából helyes kijelentés? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Igen. 

81.18 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Miért nincsenek Rének ismeretei arról, ami ennek az ok-
távnak a kezdete előtt volt? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Hasonlítsuk az oktávokat szigetekhez. Lehet, hogy egy 
sziget lakói nem egyedül vannak a bolygó szférán, de ha olyan óceán-
járó eszközt, amely túlélhető, még nem fedeztek fel, akkor más szige-
tekről valós ismeret csak akkor lehetséges, ha a szigetlakók közül jön 
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elő egy entitás, mondván: „Én nem ide valósi vagyok.” Ez egy durva 
hasonlat, azonban vannak efféle tanúbizonyságaink, mind korábbi 
teremtésről, mind elkövetkezőről, mivel mi a tér/idő és idő/tér folya-
mában látjuk ezeket a látszólag nem-egyidejű eseményeket. 

81.19 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Nos, mi jelenleg a Tejút Galaxisban találjuk magunkat 
mintegy 200 millió–––– kijavítom, mintegy 200 milliárd csillaggal, és 
millió és millió ilyen óriási galaxis van szétterülve ott, amit mi térnek 
nevezünk. Ré tudomása szerint, felteszem, eme galaxisok száma végte-
len. Ez így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez pontosan így van és egy lényeges szempont. 

81.20 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A szempont az, hogy egység van. Ez így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Figyelmes vagy. 

81.21 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Akkor mely részeiről tud Ré ezen galaxisoknak? Ré sok más 
ilyen galaxisban tapasztalt tudatosságot? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Nem. 

81.22 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Vannak Rének tapasztalatai, ismeretei vagy úti élményei 
valamilyen formában, eme más galaxisokról? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Igen. 

81.23 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Mégis… ez nem fontos, de csak nagyjából hány más gala-
xisba utazott el Ré? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Mi a teljes teremtésre megnyitottuk a szívünket szere-
tet kisugárzásával. A teremtés közel 90 százaléka valamilyen szinten 
tisztában van a küldéssel, és képes a válaszra. A szeretet tudatosságá-
ban a végtelen Logoszok mindegyike egy. Ez a fajta kapcsolat az, ame-
lyet mi élvezünk, mintsem az utazás. 

81.24 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Csak hogy egy kis elképzelést kapjak abból, amiről én be-
szélek, mik a korlátjai Ré utazásának a különböző helyek tevékenysé-
geinek közvetlen megtapasztalása és látása értelmében? Kizárólag eb-
ben a galaxisban lehetséges, és ha igen, a galaxisnak mekkora részé-
ben? Vagy néhány más galaxis is beleértendő? 
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Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Habár lehetséges volna számunkra tetszés szerint mo-
zogni teremtésszerte ezen a Logoszon belül, tehát az úgynevezett Tej-
út Galaxisban, mi oda mentünk, ahová szolgálatra hívtak minket, 
ezek a helyek pedig, mondjuk úgy, lokálisak, és köztük van az Alpha 
Centauri, a ti szoláris rendszeretek bolygói, melyet Napnak hívtok, a 
Cepheus és a Zeta Reticuli. Ezekhez az al-Logoszokhoz jöttünk el, 
miután hívtak. 

81.25 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A hívás minden esetben a harmadik denzitású lényektől 
jött, vagy pedig ez a hívás a többi vagy más denzitásoktól jött? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Általában, az utóbbi sejtés a helyes. A Nap al-Logosz 
sajátos esetében a hívó denzitás a harmadik denzitás. 

81.26 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Ré tehát semmikor nem utazott el egyik másik fő galaxisba 
sem. Ez így van? 

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

81.27 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Vannak-e Rének ismeretei, teszem azt, bármely más 
főgalaxisról, vagy a tudatosságról, vagy bármiről abban a galaxisban? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Feltételezzük, hogy más főgalaxisokról való ismeretek 
lehetőségéről beszélsz. Vannak Vándorok más főgalaxisokból, akiket 
egy egyedi hívás sajátos szüksége vonz. Vannak a mi társas memória 
komplexumunk berkeiből azok, akik Vándorok lettek más 
főgalaxisokban. Így aztán lettek ismeretek más főgalaxisokról, mivel 
annak számára, akinek személyisége vagy tudat/test/lélek komplexu-
ma kikristályosult, a világegyetem egyetlen hely, s az utazásnak nincs 
sorompója. Mindazonáltal kérdésedet úgy értelmeztük, mint a társas 
memória komplexum más főgalaxisba történő utazására vonatkozó 
kérdést. Ezt mi nem tettük, s nem is tervezzük, mivel kinyújtózha-
tunk szeretetben a szívünkkel. 

81.28 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Köszönjük. Ebben a kérdéssorban megpróbálok kiinduló-
pontot kialakítani nemcsak a mostani tapasztalásaink, hanem a ta-
pasztalásaink kialakulásának hogyanja alapjainak valamint annak 
megértéséhez, hogy ez miként kapcsolódik az összes többi tapasztalat-
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hoz az oktávnak e porcióján át, miként mi értjük. Feltételezem tehát, 
hogy az összes ilyen galaxis, milliónyi… végtelen számú galaxis, 
amiknek mi még csak most kezdünk tudatára ébredni a teleszkópja-
inkkal –––– ezek mind ugyanabban az oktávban vannak. Ez így van? 

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

81.29 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Azon gondolkodtam, hogy ha Ré csoportjából némely 
Vándorok átmennek más főgalaxisokba, tehát elhagyják ezt a 
200-akárhány milliárd csillagból álló lencseformájú halmazt, és más, 
milliárdnyi csillag rendszerébe érkeznek, s ott valamely planetáris szi-
tuációban találják magukat, akkor ezek a Vándorok azzal a duális 
sarkossággal találkoznak, ami nálunk van, az önmagát szolgáló és a 
másokat szolgáló polaritással? 

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

81.30 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Namost, korábban azt mondtad, hogy a galaxis középpont-
ja felé, azt hiszem, ott, amit hívhatnál –––– hogy egy gyenge kifejezést 
használjak –––– régebbi résznek, egyetlen önmagát-szolgáló 
sarkosultságot sem találnál, mivel ez egy –––– mondhatnád –––– későbbi 
megtapasztalás volt. Helyesen feltételezem, hogy ez igaz a többi gala-
xisra is, amelyekkel a Ré csoportjabéli Vándorok találkoztak? Hogy e 
csillagvárosok középpontjánál csupán a másokat szolgáló polaritás 
létezett, s a kísérlet kijjebb, a galaxis peremén vette kezdetét? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A különböző Logoszoknak és al-Logoszoknak külön-
böző módszerei voltak a szabad akarat hatékonyságához való elérke-
zésre, a Teremtő Teremtő általi megtapasztalásának felfokozásában. 
Jóllehet, minden esetben ez volt a minta. 

81.31 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Úgy érted, hogy a minta az, hogy az önmagát-szolgáló 
polaritás kijjebb jelent meg a galaktikus spirál közepénél? 

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

81.32 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Ebből akkor azt a következtetést vonom le, hogy az oktáv 
kezdetekor a mag volt meg, és sok galaktikus spirál képződött –––– és 
tudom, hogy ez helytelen az időtlenség értelmében, de a spirál kiala-
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kulásával azt feltételezem, hogy ebben az adott oktávban a kísérlet 
tehát valamiképp, nagyjából egyidejűleg kellett hogy elkezdődjön a 
sok-sok bimbódzó vagy kiépülő galaktikus rendszerben, az elfátyolo-
zási kísérlet a szabad akarat kiterjesztésében. Helyes-e bármi módon is 
a feltételezésem? 

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

Ez az instrumentum szokatlanul törékeny e jelen tér/időben, s a ki-
utalt energia javarészét már elhasználta. Egy teljes kérdést vennénk 
még szívesen erre a munkaülésre. 

81.33 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Ami azt illeti, nem sok van már erről, leszámítva egy felte-
vést, hogy kellett lennie valamifajta kommunikációnak oktávszerte, 
hogy amikor az első kísérlet eredménnyel zárult, akkor az erről való 
tudomás sebesen terjedhetett tova az oktávban, s felvehették azt más, 
kialakulófélben lévő galaktikus spirálok is, mondhatnánk. Ez így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez így van. Tisztában lenni e kommunikáció jellegé-
vel annyi, mint tisztában lenni a Logosz jellegével. Sok abból, amit 
teremtésnek hívtok, sosem vált el az oktáv Egy Logoszától, és az Egy 
Végtelen Teremtőben lakozik. A kommunikáció egy effajta környe-
zetben olyan, akár a testi sejtek kommunikációja. Amit egyvalaki 
megtanul, az mindenki számára ismert. Az al-Logoszok tehát abban a 
helyzetben voltak, hogy kifinomítsák azoknak a felfedezéseit, akik 
korábbi al-Logoszoknak nevezhetők. Megkérdezhetjük, hogy megvá-
laszolhatunk-e valamely rövidebb kérdést ebben a munkaszakaszban? 

81.34 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Csak hogy tehetünk-e valamit a közvetítő kényelméért vagy 
a kapcsolat javításáért. 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Az instrumentum és támogató csoport energiaszintjeit 
nehéz megállapítani. Ezzel tisztában vagyunk. Mindazonáltal javalla-
tos minden próbálkozást megtenni azért, hogy minden egyes munka-
ülésre a lehető legkívánatosabb energiaelrendezéssel lépjetek be. Min-
den rendben, barátaim. Lelkiismeretesek vagytok, a beállítások pedig 
jók. 



AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE, NYOLCVANEGYEDIK ÜLÉS 

72 

Ré vagyok. Búcsúzom tőletek az Egységes Végtelen Teremtő szerete-
tében és fényében. Járjatok hát a Végtelen Teremtő erejében és béké-
jében örvendezve. Adonai.  
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82.0 Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Köszöntelek benneteket, barátaim, az Egységes Végte-
len Teremtő szeretetében és fényében. Most kommunikálunk. 

82.1 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérlek, először megadnád nekem a közvetítő állapotát? 

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

82.2 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Van egyáltalán valami, amit tehetnénk, még amit nem 
teszünk, a kontaktus megszűntetésén túl, az instrumentum fizikai 
energiájának növelésére? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Van rá lehetőség/valószínűség, hogy a víz megforgatá-
sa egyenes hátgerincnél némiképp változtatna az általatok fájdalom-
nak hívott torzuláson, amit ez az entitás a hát tájékán folyamatos szin-
ten tapasztal. Ez márpedig segítségére lehetne a fizikai energia növe-
kedése irányába torzulásnak. 

82.3 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Jimnek nem publikálandó, személyes kérdése van, mely így 
hangzik: „Úgy tűnik, a kiegyensúlyozási munkám eltolódott a perifé-
riás ügyek irányából úgymint türelem/türelmetlenség, annak megta-
nulása felé, hogy miként nyissam meg magam feltétel nélküli szeretet-
ben, hogyan fogadjam el magam teljesként és tökéletesként, majd 
pedig miként fogadjam el magam a Teremtőként. Ha ez egy normál 
menete a kiegyensúlyozási összpontosításnak, akkor mihelyst egy sze-
mély erre rájött, nem volna-e hatékonyabb, hogy a magát Teremtő-
ként való elfogadáson dolgozzék, mintsem hogy perifériásan az 
ön-nem-elfogadás másodlagos és harmadlagos következményein dol-
gozzon?” 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A hatékonyság kifejezésnek félrevezető mellékzöngéi 
vannak. A személyiség megfegyelmezésén való munkálkodás kontex-
tusán belül, annak érdekében, hogy valaki teljesebb hatékonyságú 
legyen önmaga elfogadásában, először nagyon is szükséges megismer-
nie önmaga torzulásait, amelyeket az entitás elfogad. Minden egyes 
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gondolatot és tettet tüzetesen felül kell vizsgálni bármely reakció tor-
zulásainak pontos kiindulópontjához. E folyamat elvezet majd a köz-
pontibb elfogadási feladathoz. Mindazonáltal a főgerendának a helyén 
kell lennie, mielőtt a szerkezet megépül. 

82.4 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Köszönjük. Szeretném szemügyre venni a feltételeket egy 
akkori időben –––– vagy inkább állapotnak mondanám, ha az idő erre 
rossz szó ––––, éppen csak e léttapasztalási oktáv kezdete előtt. Feltétele-
zem, hogy e léttapasztalási oktáv kezdete előtt az intelligens végtelen 
már megalkotott és megélt egy vagy több előző oktávot. Ez így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Helyesen feltételezed. Jóllehet a kifejezés informatí-
vabban hangozna úgy, hogy a végtelen intelligencia már megélt ko-
rábbi oktávokat. 

82.5 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Van-e Rének bármely ismerete a korábbi oktávok számáról, 
s ha van, akkor mennyi ez? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Amennyire mi tudjuk, egy vég nélküli teremtésben 
élünk. Nincs számlálás. 

82.6 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Gyanítottam, hogy ezt fogod mondani. Helyesen feltétele-
zem-e, hogy az oktávunk kezdetekor, az amit én úgy mondanék, 
hogy: üres térből, végtelen számú a Tejúthoz hasonló galaktikus rend-
szer magja sarjadt elő, és kezdett szimultán spirális növekedésbe? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Kétszeres a potenciális zűrzavar területe. Elsőként 
hadd mondjuk el, hogy az alapgondolat eléggé jól lett megszövegezve. 
Most pedig szólunk a zavarról. A valódi szimultanitás természete 
olyan, hogy valóban minden egyidejű. Érzékelési mikéntjeitekben 
azonban a teremtés kicsírázását alighanem helyesebb úgy látnotok, 
mint amely a középből vagy magból nő kifelé. A második zavar az 
„üres” szóban rejlik. Mi „telítettre” cserélnénk a jelzőt. 

82.7 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Tehát, ha én akkoriban egy teleszkóppal figyelném az oktáv 
kezdetét, mondjuk ebből a pozícióból, akkor sok-sok galaxis közepét 
látnám feltűnni, s mindet spirálszerűen látnám szétterülni az alatt, 
amit mi milliárd éveknek tekintenénk, méghozzá úgy, hogy a spirálok 
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szétterülése, mi úgy mondanánk, közelítőleg ugyanolyan ütemben 
zajlik, így a galaxisok mindegyike első fénypöttyként kezdte ugyanak-
kor, majd azután terült szét nagyjából azonos ütemű terjeszkedéssel? 
Így van? 

RRRRé: é: é: é: Ré vagyok. Ez a kérdés zavaró elemeket tartalmaz. A végtelennek 
van egy középpontja. Ebből a középpontból terjeszkedik ki minden. 
Következésképp középpontja van a teremtésnek, a galaxisoknak, a 
naprendszereknek, a bolygórendszereknek és a tudatosságnak. Min-
den esetben középpontból kifelé növekedést figyelhetsz meg. Ebből 
láthatod, hogy kérdésed túláltalános a fogalmakban. 

82.8 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Ha a mi Tejút Galaxisunkat vesszük: Életének kezdetén az 
első jelenség, amit jelenlegi fizikai készülékeinkkel mi ki tudnánk mu-
tatni, egy a mi Napunk természetével rendelkező csillag megjelenése 
volt? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A galaktikus rendszerek esetében a Logosz első mani-
fesztációja központi rendszereknek egy klasztere18, melyek a kifelé 
örvénylő energiákat megtermelik, amik cserébe létrehoznak a 
Logosznak további energiaközpontokat vagy amit ti csillagoknak hív-
nátok. 

82.9 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Ezek a központi eredeti teremtések csillagoknak egy-egy 
halmaza tehát? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez így van. Mindamellett minél közelebb van a csillag 
a Logosz, mondjuk úgy, kezdeti manifesztációjához, annál nagyobb 
résztvevő az egy eredeti gondolatban. 

82.10 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Miért van ennek az eredeti gondolatban való részvételnek 
egy gradiense sugárirányban kifelé? Ezt értem ki ugyanis a szavaidból. 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez a terve az Egy Végtelen Teremtőnek. Az Egy Ere-
deti Gondolat a Teremtő Teremtő általi minden előző (ha ezt a kife-
jezést használnád) megtapasztalásának Termése. Amint úgy dönt, 

                                                 
18 csoportja 
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hogy ismerje meg Önmagát, átgenerálja Magát ebbe a telítettségbe, az 
Egy Végtelen Teremtő dicsfényével és erejével telítetten, amely érzé-
keitek számára mint tér vagy külső űr manifesztálódik. Minden egyes 
generációja eme megismerésnek egy olyan megismerést nemz, amely-
nek lehetőségében áll, a szabad akarat révén, megválasztani az Ön-
megismerés mikéntjét. Következésképp fokozatosan, lépésről lépésre, 
a Teremtő azzá válik, ami megismerheti Önmagát, a Teremtő darab-
kái pedig kevésbé tisztán részesei az eredeti ige vagy gondolat erejé-
nek. A Teremtő nem annyira teremt, mint inkább megtapasztalja 
Önmagát. 

82.11 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező:    Mi volt a formája, állapota vagy tapasztalata az oktávunk 
kezdeténél történt első tudati felosztásnak, ennek a galaktikus létta-
pasztalásnak a kezdetekor? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Korábbi anyagot érintünk. Az előző oktáv termése a 
tudatban, testben és lélekben megnyilvánult Szeretet Teremtője volt. 
Az Önmagát megtapasztaló Teremtő tekinthető talán ebben a formá-
jában az első felosztásnak. 

82.12 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Konkrétan arra voltam kíváncsi, hogy ez a legelső felosztás 
miként mutatkozott meg ebben az oktávban. Azt szerettem volna 
tudni, megtette-e az átmenetet az első, második, harmadik, negyedik, 
ötödik stb. denzitáson át? Szeretném venni az első tudat/test/lélek 
komplexumokat, és nyomon követni megéléseiket a kezdetektől a 
jelenig, hogy jobban értsem a most ránk érvényes állapotokat, ezzel az 
eredeti fejlődéssel összehasonítva. El tudnád, kérlek pontosan monda-
ni, miként zajlott le mindez, már ami a bolygók kialakulását és a 
denzitásokon keresztüli növekedést illeti, amennyiben így zajlott, ha 
megkérhetlek? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Kérdéseid alap tudati torzulásaidnál zavarosabbnak 
tűnnek ezen a területen. Hadd szóljunk általánosságban, s talán találsz 
majd egy kevésbé zavaros és egyszerűbb módozatot a felvilágosítás 
kicsikarására ezen a területen. 
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A teremtésnek igen nagy része a, miként ti ismeritek: tudatosságban 
foglalt elképzelések felhasználása nélkül nyilvánult meg. Maga a te-
remtés is a tudatosság egy formája, mely egységes, a Logosz lévén a 
teremtés egyetlen nagy szíve. Az evolúció folyamatát ebben a szakasz-
ban, amely tekinthető időtlennek, igen hasznos figyelembe venni, 
mivel a teremtés ezen egységlényegű szövetének hátteréhez képest 
lelhetünk rá a Logoszok végső fejlődésére, akik a Teremtő leszüretelt 
tudatosságának ezt a részét választották hasznosítani az önmegismerési 
folyamat előmozdítására. Mivelhogy hatékonynak találták a különbö-
ző, minden oktávban lerögzített denzitások használatát azért, hogy 
olyan feltételeket teremtsenek, melyekben öntudatos al-Logoszok 
létezhetnek, így ez hajtódott végre az egy végtelen teremtés egyre nö-
vekvő, mint hasonlatod sugallja, virággal teliszórt mezején. 

Az első tudat, test és lélek lények nem voltak komplexek. A tu-
dat/test/lelkek tapasztalata eme léttapasztalási oktáv kezdetekor szin-
guláris volt. Nem volt harmadik denzitású felejtés. Nem volt fátyol. A 
harmadik denzitás leckéit predesztinálta az e denzitás során megta-
pasztalható vibrációs fokozatok jellege valamint a negyedik denzitás 
vibrációs tapasztalataiba való kvantumugrás jellege. 

82.13 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Igazam van-e hát akkor, mikor azt feltételezem, hogy az 
első tudat/test/lélek megtapasztalások –––– amint ez a galaxis haladt előre 
a fejlődésében –––– azoké volt, akik átkeltek a denzitásokon, tehát a már 
kitárgyalt folyamat: a második denzitásból kifejlődők esete. Vegyünk 
például egy konkrét bolygót, a galaxis közepénél kifejlődött egy igen 
korai planétát. Feltételezem, hogy a bolygó megszilárdult az első 
denzitásban, majd az élet felbukkant a második denzitásban, s az ösz-
szes harmadik denzitású tudat/test/lélek komplexum azon a bolygón a 
második denzitásból lépett elő és fejlődött a harmadik denzitásba. Ez 
így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez elvileg így van. 

82.14 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Ténylegesen ez történt a bolygók némelyikén vagy a boly-
gók nagy hányadán e galaxis közepéhez közel? 
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Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Az ismereteink korlátozottak. Tudunk a kezdetekről, 
ám konkrét tapasztalatokig nem bizonygathatunk előttünk megtör-
tént dolgokat. Ismered a történelmi tanítások természetét. A mi 
szintünki tanulás/tanításban kis torzulással lehet számolni. Mindazo-
náltal nem mondhatjuk biztosra, hogy nincs torzulás, olyan konkrét 
eseményekről szólva, amelyeknek mi tudatilag nem voltunk része. A 
mi felfogásunk az, hogy a feltételezésed helyes. Ezért mondjuk, hogy 
elvileg. 

82.15 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Konkrétan először egy megértéshez próbálnék meg eljutni a 
fátyol előtti harmadik denzitású megtapasztalások lezajlásáról, hogy 
egy jobb felfogásom legyen a jelenlegi folyamatról. Mármost, miként 
én értem, a tudat/test/lélek komplexumok ebben a denzitásban ke-
resztülmentek a miáltalunk fizikai inkarnációnak nevezett folyama-
ton, de nem volt felejtés. Mi haszna vagy célja volt a fizikai testet öl-
tésnek, ha nem volt felejtés? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A harmadik denzitásba való leszületés célja megtanul-
ni a szeretet útjait. 

82.16 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Gondolom, nem teljesen pontosan fejeztem ki magam. Úgy 
értem, mivelhogy nem volt felejtés, mivelhogy a tudat/test/lélek 
komplexumok rendelkeztek a tudatossággal a fizikai inkarnációban, 
így tudtak arról, amiről a testet öltött állapotban [ma] nem tudnának. 
Mi volt a működésmódja a tanításnak, amely megtanította ezt, a sze-
retet útjait, a fizikai harmadik denzitásban a felejtési folyamat előtt? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Beleegyezésedet kérjük ennek a kérdésnek egy burkolt 
módon történő megválaszolására, mivel érzékelünk egy területet, ahol 
a segítségedre lehetünk. 

82.17 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Természetesen. 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Kérdéseid annak lehetőség/valószínűségét látszanak 
hajszolni, hogy a harmadik denzitásban való megélések mechanizmu-
sa más, ha egy tudat/test/lélek kísérli meg őket, mint ha egy tu-
dat/test/lélek komplexum. A harmadik denzitás jellege állandó. Útjai 
ugyanúgy tanulandók meg most és mindörökké. Ekképp nem számít, 
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az entitás milyen formában áll e leckék elébe, a leckék és működés-
módok ugyanazok. A Teremtő tanulni fog Önmagától. Minden enti-
tásnak vannak nem-megnyilvánult tanulási részletei és –––– legfonto-
sabbként –––– más-éneket magában foglaló tanulása. 

82.18 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A felejtési folyamat előtt tehát nem létezett másmilyen 
felfogás, csak másokat szolgáló sarkosulás. Melyféle társadalmak és 
tapasztalások jöttek létre és fejlődtek ebben az állapotban a harmadik 
denzitásban? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A mi meglátásunk szerint efféle feltételek teremtették 
meg a létező leghaloványabb tapasztalati nexust, melyben a leckék 
összegyűjtése olyan viszonylagos sebességgel zajlott, mint a teknőcé a 
gepárdéhoz. 

82.19 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Az ilyen társadalmak bonyolult technológia mellett fejlőd-
tek, vagy meglehetősen egyszerűek voltak? Adnál egy általános képet a 
fejlődésükről, hogy az vajon az általunk intellektuálisnak nevezett 
tevékenység függvénye-e? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Végtelen diverzitás van a társadalmakban bármely 
adott feltételek mellett. Sok technológiailag magasan fejlett társada-
lom volt, melyek a bármely kívánatos eredmény kitermelődési köny-
nyedségének köszönhetően szökkentek szárba. Ha valaki olyan álla-
potban időz, ami egy folytonos inspirációs lehetőségnek tekinthető, 
akkor azt, aminek még a legmagasabban kifinomult, fogalmaitok sze-
rint: társadalmi szerkezet is híján állt –––– adott lévén entitásainak 
nem-komplex jellege ––––, azt akaratnak, vagy egy póriasabb kifejezést 
használva, kedvnek vagy életelánnak mondhatjátok. 

82.20 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A magas technikai szintű társadalmak kifejlesztették az… 
ezt mi úgy mondjuk: űrön keresztül más bolygókra vagy más bolygó-
rendszerekbe történő utazást? Így tett némelyikük? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez így van. 
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82.21 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Akkor noha volt a mi nézőpontunkból jelentős evolúciós 
tapasztalás, valamely ponton a fejlődő Logosz alkalmasnak látott egy 
kísérletet még jelentékenyebb tapasztalatok létrehozására. Így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez helytálló és javára válhat egy hozzáfűzés. A Logosz 
tisztában van az általatok érettséginek mondott harmadik denzitású 
követelmény jellegének. A –––– ha ezt a kifejezést használnád: –––– korábbi 
kísérletek mindegyikéből, habár sok tapasztalás származott belőlük, 
hiányzott a kritikusnak tekintett összetevő, vagyis a polarizáció. Elég 
kis hajlandóság volt az olyan megélésekre, amelyek polarizálták volna 
az entitásokat, hogy így az entitások megrögzötten ismételték a har-
madik denzitású ciklusokat újra és újra és újra. Kívánatos volt, hogy a 
sarkosulás lehetősége jobban megnyíljék. 

82.22 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Akkor, minthogy az egyedüli lehetőség ebben az adott 
időben, ahogy én látom, a mások szolgálata felé polarizálódás volt, 
abból amit elmondtál, azt kell feltételezzem, hogy jóllehet mindenki 
tisztában volt ezzel a másokat szolgáló szükséggel, mégis képtelenek 
voltak elérni azt. Mi volt az elmekonfigurációja az akkori tu-
dat/test/lélek komplexumoknak? Tudatában voltak a polarizáció szük-
ségességével, vagy nem tudtak róla? És ha igen, akkor miért esett oly 
nehezükre az érettségihez szükséges mértékben másokat szolgálni, 
amikor ez volt az egyedüli lehetséges polaritás? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Vedd fontolóra, ha tetszik, hogy a mennyei boldog-
ságban élők –––– miként hívjátok e torzulást –––– hajlamosak kis sürgetést 
érezni a helyzetükön változtatni vagy jobbítani. Ez következik abból a 
tudat/test/lélekből, amely nem komplex. Van lehetőség a más-ének 
szeretetére és szolgálatára, de az énben benne van a Teremtő ellenáll-
hatatlan tudatossága. A Teremtővel való kapcsolat akár a köldökzsi-
nór. A biztonságérzet teljes. Ennélfogva semmilyen szeretet nem ret-
tentően fontos, semmilyen fájdalom nem szörnyen rémisztő, semmi 
erőfeszítést nem tesznek hát a szeretetért való szolgálatra, vagy hogy 
előnyre váltsák a félelmük. 
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82.23 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Úgy tűnik, hasonlatot vonhatnánk jelenlegi illúziónkban 
azokkal, akik rendkívüli jólétbe és biztonságba születnek bele. Így 
van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Szigorúan a hasonlat keretei között, jó a meglátásod. 

82.24 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Nálunk jelenleg a fizikai testet öltések között van egy tevé-
kenység, amit gyógyulásnak és az inkarnáció áttekintésének nevez-
tünk. A fátylat megelőzően volt-e valami ehhez fogható a fizikai in-
karnációk között? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A kezdetleges váza ennek a folyamatnak mindig is 
jelen volt, ám ahol nem ért sérelem, ott nem kell gyógyulni sem. Ez is 
tekinthető olyasminek, ami nyugtalanította a Logoszokat, akik tisztá-
ban voltak azzal, hogy a megértés szüksége nélkül a megértés örökké 
elvégzetlen marad. Elnézéseteket kérjük a helytelen elnevezés haszná-
latáért, ám nyelvetek szűkölködik a hangvibrációs komplexumokban 
erre az általános fogalomra. 

82.25 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Nem fogom fel túl jól a fátyol előtti testet öltött állapotot és 
inkarnáció köztes időszakot, mivel nem értem, hogy túl a harmadik 
denzitású, citromszín test manifesztációján, mi volt még a különbség. 
Volt valami mentális eltérés annak során, amit mi halálnak nevezünk? 
Volt-e… nem látom szükségét annak, amit mi az élet áttekintésének 
mondunk, ha az öntudat megszakítatlan. Kitisztáznád ezt a pontot 
nekem? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A Teremtőnek semely darabkája nem auditálja a kur-
zust19, hogy e gyakorlati kifejezéseteket használjuk. Minden inkarná-
ció egy tanulmány szándékozik lenni a Teremtő Önmegismerésében. 
Egy áttekintés –––– vagy mondjuk, a hasonlatnál maradva, minden fel-
mérés –––– szerves része a Teremtő Önmegismerési folyamatának. Min-
den inkarnáció egy ilyen felméréssel ér véget. Ez azért van, hogy a 
Teremtő darabkája magába olvaszthassa a sárga szín, fizikai harmadik 
denzitásban megélteket, kiértékelhesse a megszerzett hajlamokat, 

                                                 
19 tanfolyam felülvizsgálata 
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majd azután kiválaszthassa –––– akár automatikusan nyújtott segítség, 
akár az én révén –––– a következő inkarnáció feltételeit. 

82.26 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A fátyol előtt az inkarnáció áttekintése során az akkori 
entitások tisztában voltak-e vele, hogy amit tenni próbáltak, az elégsé-
gesen polarizált-e az érettségihez? 

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

82.27 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Akkor azt feltételezem, hogy ez a tudomás valamiképp 
lecsökkent, mikor a sárgaszín harmadik denzitású megtestesült álla-
potban voltak, még ha nem is volt fátyol. Ez így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez határozottan téves. 

82.28 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Jól van. Na ez itt a lényeg. Miért van akkor így–––– már meg-
válaszoltad ezt, de nekem úgy tűnik, hogy ha a polarizáció nyilvánvaló 
dolog lett volna, akkor nagyobb erőfeszítéseket tettek volna a 
sarkosulásra. Lássuk csak, kimondhatom-e… A fátyol előtt a harma-
dik denzitásban köztudott volt a mások szolgálata irányú polarizáció 
szüksége minden entitás részéről, akár leszületve a harmadik denzitású 
sárgaszín testekbe, akár inkarnációk között. Mi volt a… Feltételezem 
tehát, hogy az állapot, amelyikről korábban beszéltünk –––– a jómód, ha 
mondhatjuk ––––, a léttapasztalások teljes skáláján jelen volt, lett légyen 
az akár az életek között, akár az élet során, s az entitások simán csak 
nem tudták [nevetés] felébreszteni a vágyat, vagy megnyilvánítani a 
vágyat, hogy létrehozzák ezt az érettségihez szükséges sarkosulást. Így 
van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Kezded érteni a helyzetet. Hadd vigyük tovább az 
iskoláztatás metaforáját, de a tanulót most a ti iskolaéveitek korai 
szakaszában járó entitásnak tekintsük. Az entitást etetik, ruházzák és 
védik, függetlenül attól, hogy teljesítette-e a tananyagot. Következés-
képp az entitás nem végzi el a házi feladatot, inkább élvezi a játékidőt, 
az ebédidőt és a vakációt. Egészen addig, amíg nincs, amiért jelesked-
ni kívánjon abban, amiben a legtöbb entitás megpróbál majd jeles-
kedni. 
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82.29 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Egy sokkal korábbi ülésen20 jelentetted azt ki, hogy az 
50%-nyi önös szolgálatot bármennyivel meghaladó mértékben szük-
séges polarizálódni a pozitív negyedik denzitásba való szüretelhetőség-
hez. A feltétel ugyanez volt a fátyol előtti korban is? Ugyanilyen száza-
lékos sarkosulás? 

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

Erre a kérdésre nem könnyű a válasz, mivel az önös szolgálat felfogása 
nem gyakorolt hatást az előtt, amit mi az elfátyolozási eljárásnak ne-
veztünk. A negyedik denzitásba való bebocsáttatáshoz szükséges, hogy 
valaki képes legyen használni, üdvözölni és élvezni az Egy Végtelen 
Teremtő fehér fényének egy bizonyos erősségét. A ti saját módotokon 
a ti tér/idő nexusotokban ez a képesség az általad előbb megfogalma-
zott szolgálati százalékokban mérhető. 

Az elfátyolozási procedúrát megelőzően a mérce az lett volna, hogy az 
entitás felsétált egy lépcsősorotokon, melynek fokai egy bizonyos 
fényminőséggel voltak átitatva. A lépcsőfok, amelyen az entitás meg-
állt, vagy harmadik denzitású fény vagy negyedik denzitású fény. A 
két lépcsőfok közt húzódik a küszöbérték. E küszöböt átlépni nehéz. 
Ellenállás van hogy úgy mondjuk minden denzitás szélénél. A hit vagy 
akarat képességét kell megérteni, táplálni és kifejleszteni ahhoz, hogy 
egy olyan entitást kapjunk, aki a harmadik denzitás határain túlra 
tekint. Azok az entitások, akik nem végzik el a házi feladatukat, le-
gyenek bármennyire is barátságosak, nem léphetnek át. Ez volt tehát a 
Logoszokkal szembe néző szituáció, mielőtt az elfátyolozási procedúra 
a harmadik denzitás tapasztalati kontinuumán bevezetésre került. 

Megkérdezhetnénk, van-e még rövidke kérdés ezen a munkaülésen? 

82.30 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Tehetünk-e valamit a kapcsolat jobbításáért vagy az instru-
mentum kényelme érdekében? 

                                                 
20 17.31 
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Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Minden paraméter a helyén. Maradjatok egységesek a 
szeretetben és hálaadásban. Megköszönjük lelkiismeretességeteket a 
kellékeket illetően. 

Ré vagyok. Távozom tőletek az Egy Végtelen Dicsőséges Teremtő 
szeretetében és fényében. Járjatok hát vidáman örvendezve az Egy 
Teremtő erejében és békéjében. Adonai.  
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83.0 Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Köszöntelek titeket az Egy Végtelen Teremtő szerete-
tében és fényében. Most kommunikálok. 

83.1 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Meg tudnád elsőként mondani a közvetítő állapotát? 

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

83.2 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Elmondanád, hogy az instrumentum miért hízik most egy 
ülés után, mintsem hogy fogyna? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Annak feltételezése, hogy a közvetítőnek a Rével foly-
tatott ülés vagy munkaszakasz hatására növekszik a testsúlya, hibás. Az 
instrumentumnak nincs már abból a fizikai anyagból, amelyet, bár-
mely megfigyelhető mértékben, fel kell használni annak érdekében, 
hogy ez a kapcsolat létrejöhessen. Ez a csoport elhatározásából fakad, 
hogy az instrumentum ne használja el a vitális energiát, ami elkerülhe-
tetlen lenne, ha már a fizikai energia komplexum szint deficites. Mió-
ta az energia ezekre a kontaktusokra következésképpen energiacserék 
produktuma, azóta az instrumentumnak nem kell már ezt a fizikai 
árat fizetnie. Ebből adódóan a közvetítő nem veszíti el a súlyt. 

Mindamellett a gyarapodás, amely történik, két tényezőnek az ered-
ménye. Egyik e fizikai hordozó fokozott érzékenysége mindenre, amit 
elé tesznek, beleértve azt is, ami felé oly módon torzult, amit ti aller-
giásnak mondanátok. A második tényező eme nehézségek stimulálása. 

Szerencsés e kontaktus kilátásaira valamint az entitás inkarnációjára, 
hogy ez nem torzul a túlevészet irányába, mivel e sokszor torzult fizi-
kai komplexum túlterhelése fölülírná az egészség/betegség még leg-
buzgóbb megerősítéseit is, s az instrumentumot a betegség/egészség 
torzulásai felé, illetőleg extrém esetben a fizikai halál irányába fordíta-
ná. 

83.3 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Köszönjük. Egy elég hosszú, összetett kérdést fogok most 
feltenni, és az volna a kérésem, hogy a kérdés egyes részeire a válasz 
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aszerint kerüljön megadásra, hogy volt-e jelentős különbség a fátyol 
előtt és után, hogy ebből leszűrhessem, a most tapasztaltak miként 
használatosak jobb polarizációra. 

Kérdezném, volt-e jelentős különbség, és mi volt az eltérés a fátyol 
előtti harmadik denzitású inkarnált állapot során a következőkben: 
alvás, álmok, fizikai fájdalom, érzelmi fájdalom, szex, betegség, katali-
tikus programozás, véletlenszerű katalizátor, kapcsolatok avagy kom-
munikációk a felsőbb énnel vagy a tudat/test/lélek teljességgel, vagy 
bármely más, a fátyol előtti mentális, testi vagy lelki funkció, aminek 
eltérése jelentős volt a fátyol utánitól? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Elsőként hadd állapítsuk meg, hogy a fátyol előtt és 
után ugyanazon állapotok léteztek az idő/térben, vagyis tehát az elfá-
tyolozás egy tér/idős jelenség. 

Másodikként az élettapasztalások jellegzetességei drasztikusan megvál-
toztak az elfátyolozási procedúrával. Némelyik esetben, mint amilyen 
az álmodás és a felsőbb énnel való kapcsolat, az élmény mennyiségileg 
volt más abból fakadóan, hogy a fátyol elsődleges oka az álmok értel-
mének, és azon egyedüli ajtó is, amely mögött a felsőbb énnek várnia 
kell, amíg beléphet. Az elfátyolozás előtt az álmok nem olyan célt 
szolgáltak, hogy az úgynevezett tudattalant fölhasználva továbbhasz-
nosítsák a katalizátort, hanem tanulás/tanításra alkalmazták belső 
síkok béli, és szintúgy magasabb denzitású, külső származású taní-
tó/tanulóktól. Amint sorra veszed az általad felvetett egyes témákat, az 
elfátyolozási eljárás során megfigyelhetsz egy nem mennyiségi, hanem 
minőségi változást a tapasztalásban. 

Hadd válasszuk ki példaként a szexuális energiacserés tevékenységeite-
ket. Ha más témákkal is részleteiben kívánsz foglalkozni, úgy azonnali 
kérdezésre kérünk. Az elfátyolozásban nem résztvevők szexuális aktivi-
tása esetében minden tevékenység cserés volt. Némely transzfer erős 
volt. A legtöbb azonban a fátyol híján meglehetősen soványka erejű 
csere. 
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A harmadik denzitásban az entitások próbálják megtanulni a szeretet 
útjait. Ha látható az, hogy mindenki egy lény, akkor a fegyelmezetlen 
személyiség számára sokkal nehezebb kiválasztani egy társat és bele-
vágni egy szolgálati programba. Sokkal valószínűbb, hogy a szexuális 
energia véletlenszerűbben szóródik szét annak híján, hogy nagy öröm 
vagy nagy bánat függne ezektől az élményektől. 

Ennélfogva a zöld színű energiacsere –––– lévén majdhogy kivétel nélkül 
erről beszélhetünk a fátyolelőtti szexuális energiacserénél –––– gyengített 
maradt és jelentősebb kristályosodástól mentes. A fátyolozás utáni 
szexuális energiacseréket és elzáródásokat már tárgyaltuk korábban. Ez 
egy összetettebb tanulmánynak tekinthető, ám egyben olyannak is, 
mely messze hatékonyabban kristályosítja ki a zöld színű energiaköz-
pontot keresőket. 

83.4 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Vegyük akkor –––– ha már a szex témájánál járunk –––– a beteg-
ség, ebben az adott esetben a nemi betegség viszonyát a fátyol előtt és 
után. Létezett ez a fajta betegség a fátyol előtt? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Megvolt az, amit betegségnek neveznek, ez a fajta is és 
mások is, e grandiózus kísérlet előtt és után. Azonban –––– mivel a nemi 
baj nagyrészt eltorzult természetű gondolatformák függvénye, melyek 
a szexuálisenergia-torlasszal állnak kapcsolatban –––– a nemi betegség 
csaknem teljesen a tudat/test/lélek komplexumok fátyolutáni köl-
csönhatásainak az eredménye. 

83.5 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Említetted, hogy kis részben létezett a fátyol előtt is. Mi 
volt a kifejlődésének forrása az elfátyolozási eljárás előtt? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Az eredet ugyanolyan véletlenszerű volt, mint a beteg-
ség torzulások természete lényegében, általában. A test komplexum 
minden egyes porcikája egy növekedési állapotban van mindenkor. 
Ennek megfordulását kórságnak tekintik, s jótékony hivatása az, hogy 
befejezzen egy inkarnációt egy alkalmas tér/idő összeköttetésben. Ez 
volt a betegségek sajátossága, beleértve, amit neminek nevezel. 

83.6 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Egy kijelentést teszek, és azután kijavíthatsz engem. Miként 
a betegségek működése jellegét látom, különösen a fátyol előtt, abból 
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az látszik, hogy a Logosz egy olyan program mellett foglalt állást, hogy 
egy adott tudat/test/lélek komplexum folyamatosan növekedjék tu-
datban –––– s a test most a háromdimenziós megfelelője volna ennek a 
tudatnak ––––, és a növekedés állandó legyen, hacsak egy növekedési 
hiány vagy képtelenség nem lép fel valamely oknál fogva abban, hogy 
a tudat folytassa a növekedési mintákat. Ha ez a növekedés lelassul 
vagy megáll, akkor az, amit mi betegségnek hívunk, közbelép oly mó-
don, hogy végül véget vessen ennek a fizikai tapasztalásnak, hogy egy 
új fizikai tapasztalás kezdődhessen, melyben a növekedési folyamat 
folytatódhat, miután az egész előremenet áttekintése az inkarnációk 
között lezajlott. Kitisztáznád, kérlek a gondolkodásomat ebben? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A gondolkodásod elegendően tiszta ebben a tárgyban. 

83.7 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Egy dolog van, amit nem értek, hogy –––– ha nincs fátyol –––– 
akkor az élet áttekintése az inkarnáció után miért segítené a folyama-
tot, mivel úgy tűnik előttem, hogy az entitás már addig is tisztában 
volt azzal, hogy mi az ábra. Lehetséges, hogy ennek a tér/idő és idő/tér 
természetéhez van köze. Letisztáznád ezt, ha megkérlek? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Való igaz, hogy az idő/tér természete olyan, hogy az 
élet teljességében látható akár egy könyv vagy felvétel, ahol a lapok 
tanulmányozhatók, végigpörgethetők, és újraolvashatók. Az áttekintés 
értelme azonban a felmérés, semmint a tanulmányozás. A felmérésnél, 
mikor a teszt valódi, valamennyi tanulmány párlata letisztul. 

A tanulási folyamat során –––– melyet nevezhetsz az inkarnációnak –––– 
függetlenül attól, hogy egy entitásnak a folyamatról való tudomása 
jelen van vagy sem, az anyag zavaros, és majdhogy elkerülhetetlenül 
túlzott figyelem irányul részletekre. 

A testet öltött állapot megszűntekori felmérés nem az a fajta teszt, ami 
a sok részlet helyes memorizálását foglalja magában. Ez inkább az én 
megfigyelésének tesztje az én által, gyakran segítséggel, mint elmond-
tuk. Ebben a megfigyelésben az illető az összességét látja minden rész-
letes tanulmánynak, mely összesség egy hozzáállás, vagy hozzáállások 
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komplexuma, ami az elme/test/lélek komplexum tudatosságát befo-
lyásolja. 

83.8 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Mialatt ezt elmondtad, addig arra a hasonlatra gondoltam, 
amint repülőgépet vezetek, s egy tesztrepülést hajtok végre egy szimu-
látorban, de ez nem olyan nagy teszt, mivel tudom, hogy le vagyunk 
csavarozva a földhöz, és nem eshet bántódásunk. Ellenben amikor 
ténylegesen a repülőgéppel repülünk, és a megközelítést végezzük, 
leszállunk stb., még akkor is, ha minden ugyanolyan… –––– gondolom, 
ez egy gyönge hasonlat arra, hogy milyen lehetett a fátyol előtt. 
Mindkét esetben ismerem a feltételeket, túl nagy érdeklődést mégsem 
tanúsíthatok a szimulátoros munka iránt, hiszen tudom, hogy az oda 
van csavarozva a földhöz. Úgy látom ezt, mint amikor az entitások a 
fátyol előtt tudták, hogy [nevetés] oda vannak csavarozva a teremtés-
hez úgymond, vagy részei annak. Ez egy értelmes analógia? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez elég értelmes, habár nincs kapcsolatban az inkar-
náció áttekintésének szerepével, hanem a megtapasztalási különbsé-
gekhez kapcsolódik a fátyolozás előtt illetve után. 

83.9 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Namost a fátyol előtt az entitás tisztában volt vele, hogy egy 
betegséget él át. Egy példaként –––– mondanál nekem egyet, ha tudsz 
ilyen esetről, egy betegséget, amit egy entitás a fátyol előtt élt meg, s 
hogy ő hogyan reagált erre, miként gondolkodott róla, s hogy milyen 
hatása lett rá a végső értelemben. Tudnál, mondanál nekem egy pél-
dát, légy szíves? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Mivelhogy az univerzum entitások végtelen sorából 
épül fel, így az ingerekre adott reakció is végtelen. Ha megfigyeled 
társaidat, nagyban eltérő válaszokat fogsz felfedezni ugyanarra a beteg-
ség felé torzulásra. Következésképp kérdésedet nem válaszolhatjuk 
meg bármely valóságos megállapítás bármilyen reményében, mivel a 
szükséges túláltalánosítás túlságosan tág. 

83.10 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Volt-e bármilyen megegyezősége vagy hasonló szerepe 
társadalmaknak vagy társadalmi szervezeteknek a fátyol előtt? 
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Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A harmadik denzitás, épp a jellegénél fogva, egy tár-
sadalmi denzitás. Társadalmak vannak mindenütt, ahol az entitások 
tudatosak önmagukban és más-magukban, s rendelkeznek a kellő 
intelligenciával azon adatok földolgozásához, melyek az energiák kö-
zösségi egyesítésének előnyeire mutatnak. A társadalmi struktúrák a 
fátyol előtt és a fátyol után is változatosak voltak. Mindazonáltal a 
fátyol előtti társadalmak semely esetben nem függtek egyesek szándé-
kos leigázásától mások javára, lévén, hogy ez nem látszik lehetségesnek 
akkor, amikor mindenki egynek látszik. Megvolt azonban a szükséges 
mennyiségű diszharmónia különféle kísérletek kitermelésére azokban, 
amit kormányzati vagy társadalmi szerkezeteknek mondhatsz. 

83.11 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A jelenlegi illúziónkban minden bizonnyal szem elől vesz-
tettük már a felhasznált leigázási technikákat, hiszen oly messzire tá-
volodtunk már a fátyol előtti tapasztalástól. Biztos vagyok benne, 
hogy sok másokat szolgáló irányultsággal rendelkező is használ fel 
leigázási technikákat, még ha nincs is tisztában azzal, hogy ezek leigá-
zási technikák, egyszerűen azért, mert már oly hosszú ideje fejlődik, és 
oly mélyen benne vagyunk az illúzióban. Vagy nem így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez téves. 

83.12 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Szóval azt mondod, nincs olyan eset, amikor máso-
kat-szolgáló irányultságúak bármely módon is leigázási technikákat 
használnának, amelyek társadalmi szerkezeteink fejlődésének eredmé-
nyeként nőtték ki magukat? Így értetted? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A mi fölfogásunk az volt, hogy a kérdésed a fátyol 
előtti állapotokra vonatkozott. Abban az időszakban nem létezett tu-
dattalan szolgaság, miként nevezitek ezen állapotot. A jelenlegi 
tér/időben a jóhiszemű és nem szándékos szolgaság oly számosságú, 
hogy számba vételük meghaladja a képességeinket. 

83.13 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Akkor egy jelenleg másokat szolgálni irányult entitás számá-
ra a szolgaság e kevéssé annak vélt formáinak természetén való elmedi-
tálás úgy gondolnám, hogy termékeny lehet a polarizációban. Igazam 
van? 
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Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Meglehetősen igazad van. 

83.14 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Azt mondanám, hogy a törvényeknek és korlátozásoknak 
azon belül, amit mi a jogrendszerünknek nevezünk, egy igen nagy 
hányada az a jellegű leigázás, melyről az előbb beszéltem. Egyetértesz 
ezzel? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Egy szükségszerű egyensúly a törvény szándékára néz-
vést –––– amely a védelem ––––, hogy az eredmény egy egyenlő torzulást 
tartalmazzon a bebörtönzés irányába. Ennélfogva mondhatjuk azt, 
hogy a felvetésed helyes. Ezzel nem szándékunk befeketíteni azokat, 
akik –––– zöld és kék sugár energiákkal –––– megszabadítani igyekeztek egy 
békeszerető népet a káosz béklyóitól, csupán rámutatni elkerülhetet-
len következményeire a felelősség törvénybe iktatásának, mely nem 
ismeri fel a minden egyes szituáció egyediségét megtapasztalásotok-
ban. 

83.15 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Dolga-e a fátyolnak, hogy –––– én úgy mondom –––– fé-
lig-áteresztő legyen? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A fátyol csakugyan ilyen. 

83.16 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Mely technikák és módszerek lettek betervezve a fátylon 
való keresztülhatolásra, és a betervezetteken kívül vannak-e még má-
sok, amelyek előfordultak? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Egyet sem tervezett be az első grandiózus kísérlet. 
Mint minden más kísérlet, ez is csak a meztelen hipotézisen nyugvott. 
A kimenetel ismeretlen volt. Felfedezésre került, tapasztalati úton és 
empirikusan, hogy oly sok módja létezik a fátyol áttörésének, mint 
amit a tudat/test/lélek komplexumok fantáziája csak elképzelhet. A 
tudat/test/lélek komplexumok vágya, hogy megismerjék az ismeret-
lent, közel vonta hozzájuk az álmodást, valamint a keresőhöz a foko-
zatos megnyílást mindama kiegyensúlyozó mechanizmusokra, melyek 
elvezetnek a szakértőséghez és tanító/tanulókkal folytatott kommuni-
kációkhoz, ami áttörhet ezen a fátylon. 
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Az én különféle nem megnyilvánult tevékenységei produktívnak bi-
zonyultak a fátyol bizonyos fokú áttörésében. Általánosságban azt 
mondhatjuk, hogy a fátyol áttörésének messze legszínesebb, akár ext-
ravagáns alkalmai polarizált entitásokkal való kölcsönhatások eredmé-
nye. 

83.17 KérdeKérdeKérdeKérdező: ző: ző: ző: Kibővítenéd, mit értesz polarizált entitásokkal való köl-
csönhatásokon a fátyol áttörésénél? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Két említésre érdemes dolgot mondunk. Az első ama 
rendkívüli lehetőség a polarizációra két sarkosult entitás kapcsolatá-
ban, akik elindultak a másokat szolgáló, vagy néhány kevés esetben, az 
önmagukat szolgáló ösvényen. Másodikként megemlítenénk azon 
effektust, melyet mi a duplázó hatásnak tanultunk meg hívni. Azok a 
hasonló gondolkodásúak, akik együtt keresnek, sokkal biztosabban 
találnak. 

83.18 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező:    Konkrétan mely folyamat által –––– az első esetben, mikor két 
entitás próbálja meg áttörni a fátylat, legyenek akár pozitívan, akár 
negatívan polarizáltak –––– konkrétan melyféle technikával hatolnak át a 
fátylon? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A fátyol áthatolása tekinthető úgy, mint amely azzal a 
zöld színű aktivitással való várandóssággal kezd gyökeret verni, mely a 
mindennel együttérző szeretet, ami nem vár viszonzást. Ha ezt az utat 
követik, akkor a magasabb energiaközpontok aktiválódnak és kikristá-
lyosulnak, míg végül megszületik a szakértő. A szakértőben benne van 
a képesség, hogy kisebb vagy nagyobb mértékben lebontsa a fátylat, 
hogy minden újra egynek látszódjon. A másik én elsődleges katalizá-
tor ezen sajátos úton a fátyol áttöréséhez, amennyiben így neveznétek. 

83.19 KérdezőKérdezőKérdezőKérdező: : : : Mi volt a legelső elfátyolozási procedúra működésmódja? 
Nem tudom, hogy megválaszolhatod-e ezt. De megpróbálnád megvá-
laszolni? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Az elme tudatos és tudattalan részeinek elfátyolozási 
mechanizmusa egy deklaráció volt, miszerint a tudat komplex. Vi-
szont ez a test és a lélek komplexszé válását is okozta. 
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83.20 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Mondanál példát nekem a testnek egy komplex tevékenysé-
gére, ami jelenleg adott nekünk, s hogy ez miként nem volt összetett a 
fátyolt megelőzően? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A nagy kísérlet előtt a tudat/test/lélek képes volt kont-
rollálni az ereiben a vér nyomását, az általatok szívnek nevezett szerv 
dobogását, az előttetek fájdalomként ismert érzet intenzitását, és min-
den ma akaratlannak vagy öntudatlannak felfogott funkciót. 

83.21 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Mikor az elfátyolozási procedúra eredetileg kezdetét vette, 
akkor úgy tűnik, a Logosznak egy listája kellett legyen, mondhatnánk, 
azokról [a funkciókról], melyek majd öntudatlanná válnak, és azokról, 
amelyek tudatos irányítás alatt maradnak. Föltételezem, hogy ha ez 
történt, akkor jó oka volt eme felosztásoknak. Igazam van bármely 
módon is ebben? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Nincs. 

83.22 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kijavítanál, kérlek? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Sok kísérlet volt, amelyekben a test komplexum kü-
lönféle funkcióit vagy torzulásait elfátyolozták, míg másokat nem. 
Ezen kísérletek nagy száma eredményezett életképtelen vagy csak 
marginálisan életképes test komplexumokat. Például nem túl-
élés-orientált működés az, amikor az idegi receptorok tudattalanul 
kitakarnak bármely fájdalomirányú torzulást. 

83.23 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Namost a fátyol előtt az elme ki tudta takarni a fájdalmat. 
Felteszem tehát, hogy a fájdalom szerepe akkoriban az volt, hogy je-
lezze a testnek, hogy egy másféle helyzetet vegyen fel avégett, hogy a 
fájdalom forrása elmúljék, ám ekkor a fájdalom eltűntethető volt 
mentálisan. Ez így van-e, és volt-e másik fájdalomfunkció is a fátyol 
előtt? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A feltevésed helyes. A fájdalom funkciója akkoriban 
olyan volt, mint a tűzjelző figyelmeztetése azoknak, akik nem érzik a 
füst szagát. 
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83.24 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Mondjuk tehát, hogy egy entitás akkoriban gondatlanság-
ból megégette a kezét. Azonnal elvette a kezét az égő tárgytól, majd 
aztán, azért, hogy ne érezze tovább a fájást, mentálisan elvágta a fáj-
dalmat, amíg a seb be nem gyógyult. Ez így van? 

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

83.25 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Mi ezt most a jelenlegi illúziónkban egy bizonyos mennyi-
ségű katalizátor elvételének tekintenénk, ami gyorsítást eredményez-
hetett volna az evolúciónkban. Így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A fájdalom iránti hozzáállás tudat/test/lélek komple-
xumról tudat/test/lélek komplexumra változik. A te hozzáál-
lás-megfogalmazásod a fájdalomként ismert torzulás iránt egy produk-
tív attitűdje az evolúció folyamata szemszögéből segítő torzulásoknak. 

83.26 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Arra próbáltam rámutatni, hogy a Logosz terve, oly módon 
fátyolozva el a tudatost az öntudatlantól, hogy a fájdalom annyira 
könnyen ne legyen irányítható, létrehozott egy olyan katalizátorrend-
szert, amelyet korábban nem lehetett fölhasználni. Igaz ez általánosan? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Igen. 

83.27 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Namost, némely esetben úgy tűnik, hogy a katalizátornak e 
felhasználása majdhogynem elszabadult állapotú néhány entitásnál, 
hogy ők így sokkal több fájdalmat élnek át, mint aminek jó hasznát 
vehetnék, már ami a dolog katalitikus természetét illeti. Kommentál-
nád a mi illúzióban elfoglalt jelen helyzetünket ezen sajátos téma te-
kintetében? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez lesz ennek a munkaülésnek az utolsó teljes hosszú-
ságú kérdése. Némely esetben láthattok olyan entitást, aki vagy inkar-
náció előtti választás, vagy az élet soráni folytonos átprogramozás ré-
vén mohó katalitikus programot fejlesztett ki. Az ilyen entitás megle-
hetősen vágyja a katalizátor fölhasználását, és a saját megelégedésére 
úgy ítélte meg, hogy –––– mondhatnátok –––– egy nagy durungot kell al-
kalmazni a homlokra annak érdekében, hogy az én megkapja a fi-
gyelmet. Ezekben az esetekben ez csakugyan hatalmas tékozlásnak 
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tűnhet a fájdalom katalíziséből, s egy mégoly sok fájdalom tragédiájá-
nak érzete felé való torzulást élhet meg a másik-én. Mindazonáltal jó 
azt remélni, hogy a másik-én megérti azt, amiért –––– hogy felajánlhassa 
magának –––– ez elment bizonyos kínokig: vagyis a katalizátort, melyet a 
fejlődés céljából hasznosítani vágyik. Megkérdezhetjük, hogy van-
nak-e még rövidebb kérdések? 

83.28 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Észrevettem, hogy ezt az ülést „Most kommunikálokkal”-
kal indítottad. Általában „Most kommunikálunk”-ot szoktál használ-
ni. Van-e bármi jelentőség vagy különbözőség ebben, majd pedig 
tehetünk-e valamit a közvetítő kényelméért vagy a kapcsolat javításá-
ért?  

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Réék vagyok. Láthatjátok a grammatikai nehézségeket 
nyelvi szerkezetetekben, ha egy társas memória komplexummal van 
dolgotok. Nincs különbség az egyes és többes szám első személy kö-
zött nyelvetekben Rére vonatkoztatva. 

Felajánljuk a következőt, nem azért, hogy megsértsük a szabad akara-
totokat, hanem mert ez az instrumentum kifejezetten tájékoztatásokat 
kért a karbantartására nézve, s mert a támogató csoport is így tesz 
ennél a kérdezésnél. Emlékeztethetünk, hogy az instrumentumnak két 
területen lehetséges torzulás, mely mindkettő megtámogatható a testi 
értelemben azon dolgok elfogyasztásával, amelyek kívánatosnak tűn-
nek az instrumentumnak. Nem javaslunk semmilyen kemény vagy 
gyors étrendi rendelkezést, habár felhívhatjuk a figyelmet a folyadé-
kok előnyére. Az instrumentumnak növekvő képessége van megérezni 
azt, ami segíti majd a test komplexumát. Folyamatosan segítik őt a 
megerősítések valamint a fény is, mely a nyugalmi denzitásnak az 
étke. 

Felkérhetjük a támogató csoportot, hogy mint mindig, most is figyel-
je a közvetítőt, hogy az összetettebb fehérjék iránti étvágy esetében a 
legkevéssé eltorzult kínáltassék fel a testi komplexumnak, amely eb-
ben az időszakban csakugyan képes lehet nagyban felfokozott eltorzu-
lásra. 
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Ré vagyok. Megköszönjük nektek, barátaim, folyamatos lelkiismere-
tességeteket másokat szolgáló vágyatok megnyilvánulásának beteljesí-
tésében. Lelkiismeretesek vagytok. A kellékek egészen jól hangoltak. 

Ré vagyok. Búcsúzom tőletek, barátaim, az Egy Végtelen Teremtő 
szeretetében és fényében. Járjatok hát boldogan örvendezve az Egy 
Végtelen Teremtő erejében és békéjében. Adonai. 



  

97 

AAAAZ Z Z Z EEEEGYSÉG GYSÉG GYSÉG GYSÉG TTTTÖRVÉNYEÖRVÉNYEÖRVÉNYEÖRVÉNYE,,,,    NNNNYOLCVANNEGYEDIKYOLCVANNEGYEDIKYOLCVANNEGYEDIKYOLCVANNEGYEDIK    ÜÜÜÜLÉSLÉSLÉSLÉS    

1981981981982222. . . . április 14április 14április 14április 14....    

84.0 Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Köszöntelek benneteket, barátaim, az Egységes Végte-
len Teremtő szeretetében és fényében. Most kommunikálunk. 

84.1 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Először megadnád, kérlek az instrumentum állapotát? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A közvetítő fizikai komplexumi energiaszintje tetemes 
deficitben van. A vitális energiák jók. 

84.2 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Az előző ülésen kevéssé torzult összetett fehérjét említettél, 
mikor arról beszéltél, hogy az instrumentum test komplexuma nagy-
fokú eltorzulásra képes. Meghatároznád a fehérjét, amelyről beszéltél, 
valamint szeretnénk tudni, hogy nagyfokú eltorzulás melyik irányba, 
az egészség vagy a betegség irányába? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Mi, a komplex fehérjéről való figyelmeztető közle-
ményben azon állati protein torzulásaira hivatkoztunk, amelyet lemé-
szároltak, és amelyhez tartósítószereket adagoltak, hogy társaitok szá-
mára megőrizzék az elfogadhatóságát ennek a nem-élő fizikai anyag-
nak. Jó megpróbálni olyan cikkeket találni, amelyek frissek és a lehető 
legjobb minőségűek, annak elkerülése érdekében, hogy eme adott 
entitás torzulásai fokozódjanak, amik tágabb értelemben nevezhetők 
allergiásnak. 

Mi a betegség irányába való eltorzulásról beszéltünk, ami ebben a 
tér/időben lehetséges. 

84.3 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Mely betegségről beszéltél kimondottan, és mi volna ennek 
az oka? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Az egyik betegség, miként nevezitek e torzulást, az 
arthritis és a lupus erythematosus. A torzulások e komplexumának 
oka alapvetően pre-inkarnációs. Tartózkodunk a másik torzuláslehe-
tőség meghatározásától e tér/időben vágyunk folytán, hogy megőriz-
zük a szabad akaratát ennek a csoportnak. Megerősítések még elő-
idézhetik, hogy ez a nehézség eltávolítsa önmagát. Ennélfogva pusztán 
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az általános étrendi elővigyázatra buzdítottunk az allergiával kapcsola-
tos instrukciókkal, miként nevezitek ezt a meglehetősen összetett tor-
zulását a tudat és a test komplexumoknak. 

84.4 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Az instrumentum a következő kérdést kérdezi: Ré arra 
célzott, hogy az instrumentum egy mártírhalál ösvényén jár, de mivel 
mindenki meghal, nem vagyunk mindannyian a mártírjai valaminek? 
Mikor vállal részt, ha bármikor is, a mártíromság a bölcsességben? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez egy mély kérdés. Hadd vegyük igénybe a 
Jehoshuaként ismert példáját. Ez az entitás a mártírhalál tervével jött a 
világra. E tervben nem bölcsesség van, inkább megértés és teljes töké-
letességéig kiterjesztett könyörület. A Jehoshuaként ismert aligha lett 
volna teljesen megértő azzal, ahová tart, ha úgy dönt, hogy tanításai 
során bármely tér/időben az akaratát követi. Számos időközönként, 
miként hívjátok e mércét, ennek az entitásnak adott volt rá az alka-
lom, hogy a vértanúhely felé vegye az irányt, amely, e vértanúnak, 
Jeruzsálem volt. Meditációban ez az entitás mégis azt állapította meg, 
újra és újra, hogy „Még nincs itt az idő.” Úgyszintén, az entitás, mi-
kor eljött az idő, egy másik pályát is választhatott volna. Az inkarnáci-
ója akkor hosszabbá vált volna, bár a pálya, amiért leszületett, némileg 
kuszává. Ekképp a legnagyobb mértékű megértés –––– amelyre ez az enti-
tás csakugyan képes volt –––– figyelhető meg megvalósulni, amint az 
entitás meditációban érezte és tudta, hogy eljött az órája annak, hogy 
beteljesedjék, ami az ő testet öltése. 

Való igaz, hogy minden tudat/test/lélek komplexumnak meg kell 
halni a harmadik denzitású illúzióban, azaz, hogy minden sárgaszín 
fizikaikomplexum-test egyszer megszűnik életképes lenni. Egyedül 
csak ez okból, névhiba minden tudat/test/lélek komplexumot mártír-
nak hívni, mivel e kifejezés azoknak van fenntartva, akik lemondanak 
életükről a szolgálatért, amit ezzel másoknak tehetnek. Bátoríthatunk 
meditációra az akarat rendeltetéséről. 
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84.5 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Tehetsz-e javaslatokat az instrumentum lábáról, vagy hogy 
miként jutottak ilyen rossz állapotba, amilyenben most vannak, vala-
mint hogy a cipők cserélgetése segíthetne-e? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A fentebb hivatkozott torzulás, vagyis a fiatalkori 
rheumatoid arthritis és a lupus erythematosus komplexuma oly mó-
don fejtik ki hatásukat, hogy a test komplexum különböző részeinek 
oly módú eltorzulását okozzák, amiképp most a közvetítő lábnyúlvá-
nyai eltorzultak. 

Óvatosságot javaslunk a testedzésekhez való visszatérésnél, de határo-
zottságot is. A lábbelik váltogatásának hatékonynak kell bizonyulnia. 
A lábak fehérneműje, amelyet zokninak hívtok, egy puhább és fino-
mabb anyagból legyen a most használtnál, és ha lehetséges, idomuljon 
jobban azon nyúlványokhoz, amelyre ráhúzzák. Ez hatékonyabb segít-
séget kell nyújtson eme nyúlványok kipárnázásához. 

Tanácsolhatjuk továbbá, hogy ugyanaz a vízbe való belemerülés, 
amely az általános torzulások szempontjából előnyös, általában e sajá-
tos torzulásnak is segítségére van. Mindazonáltal a jobb lábnyúlvány 
lábközépi régiójában elszenvedett sérülést tér/időtök bizonyos szaka-
száig továbbra is kezelni kell a jég gondos alkalmazásával a jobb láb 
hajlatára rövid intervallumokig, amit mindig a langyos vízbe történő 
belemerülés követ. 

84.6 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Köszönjük. A közvetítő kérdezi, hogy a korlátozott, nem 
közzétehető gyógyítási információkat, amelyek az első könyv folya-
mán kerültek leadásra, beletegyük-e a negyedik könyvbe, hiszen az 
idáig eljutott olvasók már némileg elhivatottak lesznek. 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ezen anyagközzététel, idővel, mondjuk azt, hogy al-
kalmas lesz. Még közbenső anyag van. 

84.7 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Köszönjük. Biztos vagyok benne, hogy egy az első torzulás-
sal problémás területre szaladunk ezzel, sőt belefutunk egy kissé mú-
lékony anyag nehézségeibe is, de két kérdésem van itt emberektől, 
amiket fel fogok tenni, jóllehet én magam is úgy tekintem, különösen 
az elsőt, hogy az semmilyen maradandó értékkel nem rendelkezik. 
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Andrija Puharich konkrétan ezen a nyáron esedékes eljövendő fizikai 
változásokról kérdez. Van-e valami, amit ezzel kapcsolatosan továb-
bíthatunk neki? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Megerősíthetjük eme entitás fejtörései forrásának jó 
szándékát és sejtethetjük, hogy egy nagy döntés az, amelyet mindenki 
meghozhat, hogy a nappal részleteit gyűjti-e be vagy, vágyától fűtve, a 
tudatlanság kulcsait fürkészi ki. 

84.8 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Érdekelne… nem tehetek semmit, csak érdekelne az, hogy 
beszámolója szerint felvitték őt egy űrhajó fedélzetére. Valamit tudsz 
mondani erről? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A kontaktus természete olyan, hogy ahhoz, hogy a 
tudatfa törzsének érintett mélyrésze el tudja fogadni a kontaktust, 
valamely szimbolika –––– mely följuthat a tudatos elmébe –––– szükséges 
egy ácsolatként a kontaktus gyümölcseinek magyarázatához. Ilyen 
esetekben az entitás saját várakozásai alakítják a történetet, ami a leg-
elfogadhatóbb lesz annak az entitásnak, és az álomállapotban, vagy 
egy transzállapotban, amelyben látomások gyárthatók le, ez a látszóla-
gos emlék betáplálható az úgynevezett tudatalatti magasabb szintjeire 
és a tudat alacsonyabb szintjeire. Innentől a történet úgy kerülhet 
felszínre, mint bármely másik emlék, és hatására az instrumentum 
anélkül működhet, hogy elveszítené az egyensúlyt vagy a józan eszét. 

84.9 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Köszönjük. Visszatérve az előző üléshez, megállapításra 
került, hogy a fátyol előtt minden szexuális tevékenység csere volt. 
Ebből azt föltételezem, hogy ez alatt azt érted, hogy a fátyol előtt 
energiacsere volt minden egyes szexuális tevékenységnél, ami nekem 
arra utal, hogy nem minden esetben fordul elő csere. A fátyol előtti 
esetet véve, végigkövetnéd a kiutalt energia áramlását és elmondanád 
nekem, hogy a tervező Logosz részéről ez volt-e a tervezett tevékeny-
ség vagy a tervezett csere? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Az elfátyolozás előtti energiacsere útja a szexuális 
együttlét során a zöld-sugár kapacitással rendelkező két entitásé. A 
mindenekben mint Teremtőben való tudatosság az, amely a zöld szí-
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nű energiaközpontot megnyitja. Következésképp nem volt lehetősége 
elzáródásnak, mindenki mindenkiről való biztos tudása végett, hogy 
mindenki a Teremtő. A cserék gyöngék voltak azon könnyedség okán, 
amivel az efféle cserék lejátszódhattak bármely két polarizált entitás 
közti szexuális együttlét során. 

84.10 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Amire konkrétabban gondoltam, az az energiacsere útvona-
la. Mikor egy elektromos áramkört zárunk, ott az energia útja köny-
nyen követhető. A vezető mentén halad. Azt próbálom megállapítani, 
hogy ez a csere az egyes entitások szívcsakrája közt játszódik-e le. Pró-
bálom nyomon követni az energia fizikai áramlását, és próbálok képet 
kapni a fátyol utáni elzáródásokról. Lehet, hogy letértem és rossz 
nyomon vagyok. Ha rosszon, akkor elfelejtjük ezt. Mondanál valamit 
erről? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Egy ilyen sémáján vagy sematikus ábrázolásán a két 
tudat/test/lélek vagy tudat/test/lélek komplexum kapcsolási rajzának a 
szexuális vagy más energiacserében az áramkör mindig a vörös vagy 
alap központnál nyit, és a lehetőségekhez mérten továbbhalad a köz-
benső energiaközpontokon. Ha eldugaszolt, akkor megáll a narancs-
nál. Ha nem, akkor továbbmegy a citromig. Ha még mindig elduga-
szolatlan, akkor továbblép a zöldre. Tudat/test/lélek eseténél jó emlé-
kezni arra, hogy a csakrák vagy energiaközpontok nagyon jól működ-
hetnek kristályosodás nélkül is. 

84.11 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Más szóval működnének, de egy áramköri kapcsolásban ez 
mondjuk úgy, hogy egy nagy ellenállásnak felelne meg. Habár az 
áramkör teljes volna a vöröstől a zöldig, a kicserélt energia teljes 
mennyisége kisebb lenne. Helyes ez így? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Legszorosabban talán a feszültség fogalmával társít-
hatnánk a te kérdésedet. A nem kristályosult, alacsonyabb központok 
nem képesek leadni a nagyobb feszültséget. A kristályosult centrumok 
meglehetősen figyelemre méltóvá válhatnak az energiacsere nagyfe-
szültségű jelleggörbéjén a zöld sugár elérésénél, és valóban, amikor a 
zöld sugár kristályosult, ez érvényes lesz a magasabb energiaközpon-
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tokra is, mígcsak az ilyen energiaközpontok a Teremtő 
honesztációjává21 nem válnak. 

84.12 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kijavítanád akkor légy szíves a következő állításomat? Úgy 
találgatok, hogy amikor egy csere zajlik le, akkor az történik, hogy az 
energia, tehát a fényenergia, amely az entitás lábán keresztül érkezik 
be és elindul a… A feszültség vagy potenciálkülönbség a vörös ener-
giaközpontnál kezdődik és –––– a zöld színű csere esetében –––– a zöld ener-
giaközpontnál ér véget, majd pedig az egyik entitás zöld központjából 
át kell hogy ugorjon vagy áramoljon a másik entitás zöld központjába, 
aztán valami lesz vele. Le tudnád tisztázni a gondolkodásomat ebben? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Igen. 

84.13 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Megtennéd, ha megkérlek? 

RRRRé: é: é: é: Ré vagyok. Az energiacsere a potenciálkülönbség egy22 kiereszté-
sével zajlik. Ez nem átugrás a zöld és zöld energiacentrumok között, 
hanem a két fél energiáinak megosztása a vörös sugártól fölfelé. Ebben 
a kontextusban ez tekinthető akkor leghatékonyabbnak, ha a két enti-
tásnak egyszerre van orgazmusa. Mindazonáltal csereként funkcionál, 
ha egyiküknek van orgazmusa, és csakugyan, fizikailag kifejezett szere-
lem esetében egy szeretkező pár közt, amely nem jut azon végkifejlet-
hez, amit orgazmusnak hívtok, tekintélyes mennyiségű energia kerül 
ennek ellenére is kicserélésre a feszültségkülönbség végett, amely meg-
emelkedik, amíg mindkét entitás érzi ezt a potenciált és kibocsátja 
annak erejét egymás felé az akarat vágyából egy mentális vagy tudat 
komplexumi fölajánlásban. Ezt a gyakorlatot láthatjátok, amint ener-
giacserék generálására használják egyes ama praktikáitokban, melyeket 
nevezhettek az Egység Törvénye Kereszténytől eltérő vallásos torzulás-
rendszereinek. 

84.14 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Mondanál egy példát az utolsó kijelentésedre? 

                                                 
21 díszévé 
22 Ré itt a „one” (egy) számnevet használja 
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Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. E példát egy arra történő emlékeztetéssel vezetjük be, 
hogy mindegyik rendszer eléggé eltorzult, tanításai pedig mindig félig 
elvesztek. Azonban egy ilyen rendszer a tantrikus jóga nevű. 

84.15 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Véve A egyént és B egyént, ha A egyén megéli az orgaz-
must, akkor a B egyénbe nagyobb mennyiségű energia vándorol át? 
Így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A kérdésed nem teljes. Kérjük, alkosd újra. 

84.16 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Azt próbálom megállapítani, hogy az energiatranszfer iránya 
az orgazmus függvénye-e. Melyik entitás kapja az átutalt energiát? 
Tudom, hogy ez ostoba kérdés, de biztos akarok lenni abban, hogy 
letisztáztam-e. 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ha mindkét entitás jól polarizált és zöld színű szere-
tetben vibrál, akkor bárki orgazmusa egyenlő energiát kell hogy kínál-
jon mindkettejüknek. 

84.17 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Értem. A fátyol előtt… le tudnál írni bármi más fizikai 
különbséget, amiről még nem ejtettünk szót, tekintettel a szexuális 
energiacserékre, a kapcsolatokra vagy bármire a fátyolozás előtt? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Az elfátyolozásban talán a legkritikusabb különbség, 
előtte és utána, az lett, hogy mielőtt az elme, a test és a lélek elfátyolo-
zásra kerültek, az entitások tisztában voltak azzal, hogy minden egyes 
energiacsere –––– és valójában csaknem minden, ami két entitás közt 
tetszőleges kölcsönhatásból származik, akár társas, akár szexuális –––– 
jellemzői és lényege az idő/térben keresendők, semmint a tér/időben. 
A nemi aktivitás során kicserélt energiák az igazat megvallva nem 
tér/idő-beliek. Nagy összetevőjű az egymásnak kiutalt energiában az, 
amit nevezhettek metafizikai energiának. Valójában a test komplexu-
mot mint egészet nagyban félreértik azon elfátyolozás utáni feltétele-
zés végett, hogy a testnek nevezett fizikai megnyilvánulás csupán fizi-
kai ingerek alárendeltje. Ez határozottan nem így van. 

84.18 KérdezőKérdezőKérdezőKérdező: : : : A fátyol után, a mostani sajátságos esetünkben, az áramkör-
ben, amiről beszéltünk, nálunk olyasmi lehetséges, amit te elzáródás-
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nak neveztél, mely elsőként a narancs sugárban fordulhat elő. Le tud-
nád írni, mi történik ennél az első blokádnál, és hogy milyen hatásai 
vannak az egyes entitásokra, feltételezve, hogy az egyikük blokkolt és 
a másik nem, illetve hogyha mindketten elzáródottak? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ezt az anyagot korábban már lefedtük. Ha mindkét 
entitás elzáródott, akkor mindkettejüknek fokozott étvágya lesz 
ugyanama tevékenységre, azt kutatva, miként tehetné szabaddá az 
energiaáramlás akadályát. Ha az egyik entitás blokkolt és a másik sze-
retetben vibrál, akkor az eltömődött entitás még mindig éhezik, ám 
hajlamos lesz tovább próbálgatni a növekvő étvágy kielégítését a zöld 
sugarat vibrálóval egy olyan benyomásnak köszönhetően, hogy ez az 
entitás talán hasznosnak bizonyul majd e törekvésben. A zöld színben 
aktivált egyén kissé a mások szolgálata irányába kell sarkosuljon, de 
csak annyi energiája lesz, mint amivel indult. 

84.19 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Nem akartam korábban lefedett anyagot lefedni. Egy jobb 
megértést próbáltam kidolgozni arról, amiről beszélünk, az elfátyolo-
zási eljárással a háttérben, és amit igazából próbáltam: valami újdon-
ságra bukkanni a kérdés feltevésével, így ha bármi olyan kérdést ten-
nék fel a jövőben, amit már lefedtünk, akkor kérlek, ne vesződj azzal, 
hogy az anyagot elismétled. Ugyanazt a területet csupán az adott terü-
let szempontjából nagyobb megvilágosodás lehetősége végett kuta-
tom, mivel ez a megtapasztalások egyik fő területének tűnik a mi je-
lenlegi elfátylázott állapotunkban, amely hatalmas mennyiségű katali-
zátort termel ki, én pedig próbálom megérteni –––– hogy egy gyönge 
kifejezést használjak ––––, miként hozott létre ez az elfátyolozási eljárás 
velősebb megtapasztalást, s e megtapasztalás miként fejlődött, hogy 
úgy mondjam. A kérdéseket olykor igen nehéz megfogalmazni. 

Jut eszembe, a Lucifer vagy Ördög nevezetűről készült sok szobrot 
vagy rajzot ábrázolnak erekcióval. Ebben a narancsszín elzáródásnak 
van szerepe, és ismerték ezt, hogy úgy mondjuk –––– valamilyen mini-
mális mértékben, mondhatjuk –––– az e szobrokat és rajzokat stb. kigon-
dolók? 
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Ré:Ré:Ré:Ré:    Ré vagyok. Egy mitikus archetípusi alak kitárgyalásában termé-
szetesen sok más torzulás is szerepet játszik. Ennek ellenére igenlően 
válaszolhatunk és megjegyezhetjük, hogy figyelmes vagy. 

84.20 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Akkor a zöld, kék és indigó energiatranszferek tekintetében: 
E cseréknél miben tér el a működésmód a lehetségessé tételükben 
vagy alapjaik lefektetésében a narancs színéhez képest? Tudom, hogy 
ezt nagyon nehéz feltenni, és lehet, hogy nem értelmes a kérdés, de 
amit szeretnék, hogy eljussunk egy fölfogáshoz a transzferek alapjairól 
az egyes sugaraknál, meg a cserék előkészületéről mondhatnánk, avagy 
ezen cserék alapvető követelményeiről, tendenciáiról és lehetőségeiről. 
Kibővítenéd, kérlek mindezeket számomra? Bocsánat a gyönge fogal-
mazásért. 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Egy pillanatot igénybe vennénk, hogy egy előző meg-
jegyzésre válaszként kijelentsük azt, hogy minden kérdést meg fogunk 
válaszolni, akár le volt előzetesen fedve, akár nem, mert ha nem így 
tennénk, azzal egy egész másfajta energiacsere folyását torlaszolnánk 
el. 

Kérdésedre válaszolva elsőként egyetérteni kívánunk feltételezéseddel, 
hogy a most lekérdezett témakör hatalmas, mivel benne az intelligens 
végtelenhez vezető kapu megnyitásának egy egész rendszere rejtőzik. 
Látni fogod, hogy némely felvilágosítások szükségképp misztériumba 
burkolóznak vágyunkból fakadóan, hogy a szakértő szabad akaratát 
megőrizzük. A kék, az indigó és végül, a szexuális energiacsere oszlo-
pának nagyszerű pillére: az ibolya energiacserék nagykulcsa azon me-
tafizikai kapcsolat vagy torzulás, mely népetek körében a feltétel nél-
küli szeretet nevét viseli. A kék színű energiacserénél ennek a szeretet-
nek a minősége kifinomodik az őszinte kommunikáció és világosság 
tüzében: ennek megvalósulása, mondjuk úgy, normál esetben –––– ami 
azt jelenti, hogy általában –––– tekintélyes részét veszi igénybe 
tér/időtöknek, habár vannak esetei korábbi inkarnációkban oly jól 
kifinomodott és az emlékezetben oly jól megtartott párosításoknak, 
amelyeknél a kék sugár azonnal átjárható. Ez az energiacsere nagy 
előnnyel jár a kereső számára abban, hogy általa e kereső minden köz-
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lésfolyamata kifinomult, s az őszinteség és világosság szempárja egy új 
világba tekint. Ilyen a kéksugár-energia természete és ilyen a 
lehetségesítésének és kikristályosításának egyik működésmódja. 

Az indigószín cserére rátérve egy árnyékvilágban találjuk magunkat, 
ahol nem adhatunk nektek nyílt vagy leplezetlen tájékoztatást, mivel 
mi ezt megszegésnek tekintjük. Az ibolyaszín cseréről egyáltalán nem 
beszélhetünk, mivel újracsak nem szeretnénk áthágni a Zavar Törvé-
nyét. 

Elmondhatjuk, hogy ezek az ékkövek, habár drágán szerezhetők meg, 
felbecsülhetetlenek a kereső számára, és javasolhatjuk, hogy amint 
minden más felismerésre is egy elemző, összegző és inspirációs folya-
mat révén érkezik el, így kell megközelítse a párját is, és minden meg-
tapasztalást a drágakövet keresve kell kiértékelnie. 

84.21 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Létezik-e mód az egyénnek a megtapasztalás után annak 
megállapítására, hogy milyen színű volt a csere? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Csak szubjektív fokmérő, vagy ilyen mérce létezik. Ha 
az energiák úgy folytak, hogy a szeretet teljessé lett, akkor zöld színű 
csere játszódott le. Ha ugyanezen entitások cseréjénél a kommuniká-
ciókban nagyobb könnyedséget és nagyobb látást tapasztaltak, akkor 
az energiát a kék színű energiaközpontig finomították. Ha a polarizált 
entitások ugyaneme energiaátutalási élménynél azt találják, hogy az 
akarat és a hit képességei serkentődtek, nemcsak röpke tartamára, 
hanem nagy hosszúságára annak, amit időnek hívtok, akkor lehet, 
hogy az indigószín cserét érzékelitek. Nem beszélhetünk az ibolyaszín 
cseréről leszámítva az emlékeztetést, hogy ez az egyik nyitja az intelli-
gens végtelen kapujának. Valójában az indigószín csere is ez, de, 
mondjuk úgy, a fátyol itt még nem libbent föl. 

84.22 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A fátyol előtt a… hadd fogalmazzam így: A Logosz terve, a 
legtöbb Logosz terve véletlenszerű szexuális tevékenységek rendszeré-
nek a megteremtése volt, vagy pedig specifikus párosítása entitások-
nak időszakokra, vagy volt egyáltalán szándékuk ezzel kapcsolatosan? 
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Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez legyen az utolsó teljes kérdése ennek a munkaülés-
nek. 

Az előző teremtés szürete volt az, ami tartalmazta a férfi és a női tu-
dat/test/lelket. Az eredeti Logoszok szándéka az volt, hogy az entitá-
sok tetszőleges módon párosodjanak egymással, ami nagyobb polari-
zációt eredményezett. Sok Logosz előremenetének megfigyelése után 
úgy ítélték meg, hogy a sarkosulás többrétűen megnövekszik, ha a 
párosulás nem összevissza. A rákövetkező Logoszok megőriztek ily 
módon egy hajlamot a párosított kapcsolatra, ami jobban jellemző a 
fegyelmezettebb személyiségekre illetve arra, amit magasabb 
denzitásoknak mondhattok. Az egyes entitások szabad akaratának 
azonban mindig elsőbbsége van, és csupán egy hajlam kínálható fel. 

Megkérdezhetjük, hogy van-e rövidebb kérdés, mielőtt elhagyjuk ezt 
az instrumentumot? 

84.23 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Tehetünk-e bármit a közvetítő kényelméért vagy a kapcso-
lat jobbításáért? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Azt kérnénk, hogy a támogató csoport minden tagja 
különösen szemfüles legyen abban, amit úgy mondanátok, hogy a 
közvetlen jövő, ennek az instrumentumnak a kéretlen ámde komoly 
esélye végett a betegség/egészség felé megnövekvő torzulásra. 

Igen lelkiismeretesek vagyok. Köszönjük nektek, barátaim, és az Egy 
Végtelen Teremtő dicsőséges fényében és szeretetében hagyunk el 
benneteket. Járjatok hát az Egy Végtelen Teremtő erejében és békéjé-
ben örvendezve. Adonai. 
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85.0 Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Most kommunikálunk. 

85.1 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Megadnád elsőként az instrumentum állapotát? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Jóváhagyásotokat kérjük, hogy ezt a választ az álta-
lunk használt üdvözlés belefoglalásával vezessük be. 

85.2 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Ezzel egyetérthetünk. 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Köszöntünk titeket az Egységes Végtelen Teremtő 
szeretetében és fényében. Némi nehézségünk adódott az 
energiabeáramlás csatornájával fájdalom fellángolása miatt, mint hív-
játok az instrumentum fizikai test komplexumának eme eltorzulását. 
Ennélfogva a lehető legrövidebbre kellett fogni a beszédet, ameddig 
biztonsággal át nem szállítottuk e közvetítő tudat/test/lélek komple-
xumát. Kedves elnézéseteket kérjük modortalanságunkért. Ez volt 
helyénvaló. 

Az instrumentum állapota a következő. A rendkívüli elővigyázatosság 
szükségessége kisebb a némiképp mérséklődött fizikai komplexumi 
energiadeficit miatt. Az eltorzulás lehetősége továbbra is fennáll, és a 
segítő élelmiszerek fogyasztását illető folyamatos éberség továbbra is 
ajánlott. Habár a közvetítő ebben a tér/idő nexusban többet él át a 
fájdalom felé torzulásból, mint ami –––– mondjuk úgy –––– normális ennek 
a tudat/test/lélek komplexumnak, az alap erőnlét kevésbé eltorzult. A 
vitális energiák a korábban elmondott szerintiek. 

Dicséretes az ébersége és törődése e csoportnak. 

85.3 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Mi a jelenlegi helyzet az ötödik denzitású, önmaga szolgála-
tára polarizált kísérőnkkel, hogy úgy mondjam? 

RéRéRéRé: : : : Ré vagyok. A kísérőtök sosem volt még szorosabb kapcsolatban 
veletek, mint a jelenlegi nexusban. Egyfajta krízis kibontakozását lát-
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hatjátok az úgynevezett mágikus szinten eme adott tér/idő összekötte-
tésben. 

85.4 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Milyen jellegű ez a krízis? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. E krízis természete a kísérőtök és ti magatok relatív 
polaritásának az eldöntése. Ti a harmadik denzitású illúzió léthelyze-
tében vagytok, és ebből fakadóan a neofita23 kollektív tudatos mági-
kus képességével rendelkeztek, míg a kísérőtök nagyon is szakértő. 
Mindamellett e csoport alkalmazta az akarat és hit képességeit, illetve 
a fény behívását, a másokat szolgáló ösvénytől való jelentősebb 
elsarkosítás kizárására. 

Ha a kísérőtök eséllyel tudja depolarizálni ezt a csoportot, akkor gyor-
san kell így tennie, mivel az elkülönülés eme bölcseletfeltárásának egy 
sikertelen kísérletében ő némi elsarkosulással nézhet szembe. Ez fog 
folytatódni. Következésképp a kísérőtök erőfeszítései hangsúlyosak 
ennél a tér/idő és idő/tér nexusnál. 

85.5 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Teljesen tisztában vagyok azzal, hogy nincs szükség vagy 
akár értelmes indok entitások vagy dolgok megnevezésére. Azon tű-
nődtem, hogy ennek az adott entitásnak van-e neve, csak hogy esetleg 
fokozhatnánk a vele kapcsolatos kommunikáció hatékonyságát. Van 
neki neve? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Igen. 

85.6 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Mágikus szempontból rossz volna számunkra tudni az ő 
nevét, vagy pedig ez nem számítana? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Számítana. 

85.7 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Mi lenne a különbség? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ha valaki hatalmat kíván gyakorolni egy entitás felett, 
akkor segítséget jelent ismernie az entitás nevét. Ha valaki nem kíván-
ja a hatalmat egy entitás felett, hanem az entitást a saját lénye szívének 
közepére kívánja gyűjteni, akkor jó elfelejteni a néven nevezést. 
                                                 
23 kezdő, újonc 
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Mindkét folyamat mágikusan járható. Mindkettő sajátos módon po-
larizál. A választás a tietek. 

85.8 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Feltételezem, hogy problémás volna az instrumentumnak 
jelenleg a más-énjének keze nyomása nélkül meditálnia a folyamatos 
köszöntés végett. Ez így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez így van, amennyiben az instrumentum mentes 
kíván maradni a tudat/test/lélek komplexumnak e lehetséges elszepa-
rálásától az általa most tapasztalt harmadik denzitásból. 

85.9 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Feltételezem, hogy ha más okból nem is, de mivel az ötödik 
denzitású kísérőnk folyamatosan figyeli a Rével folytatott kommuni-
kációinkat, így már tudnia kell az elfátyolozási eljárásról, amelyről mi 
beszéltünk. És úgy tűnik nekem, egy intellektuális nézőpontból –––– ami 
a tudatos ismerete és elfogadása annak a ténynek, hogy ezt az elfátyo-
lozási eljárást használták fel arra a célra, amire felhasználták ––––, hogy 
nehéz lenne magas negatív polarizációt fenntartani, mihelyst valaki 
intellektuálisan tudatosan elfogadja, hogy ez az elfátyolozási eljárás 
tényleg valóban lejátszódott az általad leírt módon. Kitisztáznád a 
gondolkodásomat ezen a ponton? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Elmeműködési módozataid kiigazításának sikerét 
illetően bizonytalanok vagyunk. De azért kommentálhatunk. 

A sarkosulási folyamat, amint a negyedik denzitásba lép, egy olyasmi, 
ami az elfátyolozási eljárásról való teljes tudomás mellett zajlik, amely 
a harmadik denzitásban történt. Az elfátyolozási eljárás a harmadik 
denzitású megélések része. Ennek, csakúgy, mint a harmadik 
denzitású léttapasztalások összes részének kimeneteléről való ismeret 
és emlék kitölti a magasabb denzitású polarizált entitást. Ez mindazo-
náltal nem befolyásolja a döntést, amit meghozott s ami a harmadik 
denzitáson túl alapja a további munkának a polarizációban. A máso-
kat24 szolgáló ösvényt választottak egyszerűen arra használták az elfá-

                                                 
24 itt „önmagukat” kellene szerepeljen. Don és Ré még ebben az ülésben kijavítják a 
hibát. 
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tyolozási eljárást, hogy lehetségessé tegyék azt, ami nincs. Ez egy telje-
sen elfogadható módja a Teremtő által az önmegismerésnek. 

85.10 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Azt állítottad, hogy a másokat25 szolgáló ösvényen lévők 
arra használják az elfátyolozási eljárást, hogy lehetségessé tegyék azt, 
ami nincs. Azt hiszem, jól ismételtem vissza, amit elmondtál. Ez így 
van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Igen. 

85.11 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Akkor a másokat szolgáló ösvény lehetségessé tette azt, ami 
nincs. Kibővítenéd ezt egy kicsit, hogy jobban megérthessem? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ha magad elé képzeled az energiaközpontokat, amint 
az ő különböző színeikkel teljessé teszik a színképet, akkor láthatod, 
hogy a másokat26 szolgáló döntés olyan, amely tagadja a színképnek 
épp a közepét, mégpedig az univerzális szeretetet. Ennélfogva minden, 
ami az ilyen entitások által a szüretelhető minőségű fénybe történő 
behatolásra épül, egy kihagyáson alapszik. Ennek a kihagyásnak a 
negyedik denzitásban az én szeretetében kell megnyilvánulnia, vagyis 
a narancs és citrom energiaközpontok legteljesebb kifejeződésében, 
melyeket aztán fölhasználnak a kommunikáció és a szakértőség 
lehetségesítésére. 

Mikor az ötödik denzitású finomítást elérik, akkor azt, ami nincs, 
viszik tovább: a bölcsesség denzitását könyörület nélküli, univerzális 
szeretet nélküli entitások tárják fel. Azt élik meg, amit szabad akara-
tuk szerint óhajtanak, azon őszinte véleményen lévén, hogy a zöld 
színű energia dőreség. 

Az, ami nincs, egy önként magukra vállalt sötétségnek tekinthető, 
melyben a harmónia örökkétartó diszharmóniába fordul. Az, ami 
nincs, azonban nem képes fennmaradni a harmadik denzitás teljes 

                                                 
25 itt „önmagukat” kellene szerepeljen. Don és Ré még ebben az ülésben kijavítják a 
hibát. 
26 itt „önmagukat” kellene szerepeljen. Don és Ré még ebben az ülésben kijavítják a 
hibát. 



AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE, NYOLCVANÖTÖDIK ÜLÉS 

112 

oktávja során, és, ahogy a sötétség végül meghívja a fényt, ugyanígy 
az, ami nincs, is végül meghívja azt, ami van. 

85.12 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Úgy vélem, kiugró hibák voltak az épp most befejezett 
kommunikációban átviteli nehézségek végett. Tisztában vagy ezekkel 
a hibákkal? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Mi nem tudunk hibákról, habár ez az instrumentum 
fájdalomfellángolásokat él át, ahogy mondjátok ezt a torzulást. Szíve-
sen látjuk és bátorítjuk érzékeléseiteket bármely átviteli hiba kijavítá-
sára. 

85.13 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Egyszerűen arra gondolok, hogy az a kijelentés hangzott el, 
hogy a másokat szolgáló ösvényről beszélünk. Ellenőriznéd ezt, kér-
lek? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Megkérnénk, hogy szándékunkat úgy értékeljétek ki, 
hogy az olyan volt, hogy az önmagát szolgáló ösvényről beszéljünk 
mint annak ösvényéről, ami nincs. 

85.14 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Engem csupán az a probléma érdekelne itt, mely olykor 
előadódik itt nekünk az átvitellel, hiszen a „másokat” szó háromszor is 
elhangzott az „önmagát” szó helyett az átvitel során. Valamint tud-
nál-e mondani nekem valamit arról a kommunikációs problémáról, 
ami itt nekünk előfordult, amely előidézi azt a fajta anomáliát, mely-
től hogyha nem veszem észre, meglehetősen nagy ellentmondás kere-
kedhetett volna a párbeszédben? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Elsőként megemlíthetjük nyelvetek esetlenségét, és a 
benne való járatlanságunkat a magunk honos –––– mondjuk úgy –––– létta-
pasztalásában. Másodikként rámutathatunk, hogy mihelyst tévesen 
neveztünk meg vagy téves számmal jelöltünk meg egy eseményt vagy 
dolgot, onnantól e hivatkozás igen valószínűen újrahasználtatik vala-
mekkora átviteli időig, mint hívjátok e mértéket, köszönhetően an-
nak, hogy az eredeti hibát mi magunk nem vettük észre. 
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85.15 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Köszönjük. Képes lennél használni az angol nyelv minden 
szavát, s ha már itt tartunk, minden nyelv minden szavát, amit jelen-
leg ezen a bolygón beszélnek? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Nem. 

85.16 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Jimtől van itt egy kérdésem. Azt mondja: „Úgy vélem, hogy 
egyik elsődleges pre-inkarnációs döntésem volt a zöld színű energia-
központot gyógyítási célokra megnyitni. Amint kifejlődni látom az 
együttérzésemet, helyénvalóbb-e inkább bölcsességgel kiegyensúlyozni 
ezt az együttérzést a gyógyítási gyakorlataimban, vagy pedig amennyi-
re csak lehetséges, hagyni ezt az együttérzést kiegyensúlyozás nélkül 
kifejlődni?” 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez a kérdés súrolja a határát annak a fajta kérdésnek, 
amelyre nem adhatók válaszok szabadakarati megkötései miatt a taní-
tó/tanulóktól származó felvilágosításoknak. 

A kiegyensúlyozó eljárás tanulójának javasolhatjuk a legszigorúbb 
őszinteséget gyakorolni. Amint együttérzést érzékel, az javallatos, 
hogy, kiegyensúlyozás során, elemezze ki ezt az érzékelést. Sok-sok 
együttérzési tanulmányt vehet igénybe, amíg valódi univerzális szere-
tet lesz a végeredménye e létfontosságú ugródeszka-energiaközpont 
megkísérelt megnyitásának és kikristályosításának. Így hát a tanuló 
sok egyéb összetevőjét fedezheti fel még annak, ami a mindenre kiter-
jedő szeretetnek tűnhet. Eme összetevők mindegyike egyensúlyba 
hozható és elfogadható az én részeként és átmeneti anyagként, amint 
az entitás tanulás/tanításának székhelye mind alaposabban kerül bele a 
zöld sugárba. 

Mikor úgy érzi, hogy az univerzális szeretetet elérte, akkor a következő 
kiegyensúlyozás vagy a bölcsesség, vagy nem. Ha a szakértő manifesz-
tációkat egyensúlyoz ki, akkor csakugyan helyénvaló egyensúlyba 
hozni az univerzális szeretetet a bölcsességgel. Ha a kiegyensúlyozás az 
elmét vagy a lelket illeti, akkor sok finomság van, amit a szakértő 
gondos megfontolás alá vehet. A szeretet és a bölcsesség, hasonlóan, 
mint a szeretet és a fény, nem fekete és fehér, hogy úgy mondjuk, 
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hanem egyazon érme két oldala, ha úgy tetszik. Ennélfogva nem min-
den esetben van az, hogy a kiegyensúlyozás egy elmozdulásból áll az 
együttérzéstől a bölcsesség felé. 

Mindenkor javasolhatjuk a folyamatos emlékezést ama denzitásra, 
amelyből minden szakértő el szeretne mozdulni. Ez a denzitás a szere-
tet leckéit tanulja. A Vándorok esetében félig feledett fedőrétegei van-
nak más leckéknek és más denzitásoknak. Ezeket a megfontolásokat a 
kérdezőnél hagyjuk, és megfigyelésekre buzdítunk, melyekre aztán a 
legnagyobb örömmel fogunk válaszolni egy talán majd hatékonyabb-
nak tűnő módon. 

85.17 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A tudat/test/lelkeknek mely funkcióbéli, irányítási, megér-
tési stb. változásai bizonyultak a leghatékonyabbaknak az elfátyolozási 
eljárástól várt evolúció előteremtésében? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Nehézségünk van a tiszta csatorna fenntartásában e 
közvetítőn keresztül. Biztonságos még a kiutalt energia határa, de 
fájdalmi fellángolásokat él át. Megkérhetnénk-e, hogy elismételd a 
kérdést, mivel most jobb csatornánk van. 

85.18 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Az elfátyolozási eljárás után bizonyos elfátyolozott funkci-
óknak vagy tevékenységeknek bizonyára döntő szerep jutott kívánatos 
sarkosirányú fejlődések előteremtésében. Én csupán azon tűnődtem, 
melyiknek volt ezek közül a legnagyobb hatása a polarizációra. 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A leghatékonyabb a tudat elfátyolozása volt. 

85.19 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Szeretnék továbbmenni ebben és kideríteni, hogy a tudat 
mely konkrét funkciói bizonyultak a leghatékonyabbaknak, és azt a 
három vagy négy leghatékonyabb változást, ami a polarizáció előidé-
zésére jött létre. 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez egy érdekes felvetés. Az elsődleges elfátyolozás 
olyan jelentőségű volt, hogy azt hasonlóképp lehet tekinteni, mint 
ahogy a Föld kérgében rejlő drágaköveket elfedi a föld: holott koráb-
ban a Teremtő minden arculata tudatosan ismert volt. Az elfátyolozás 



AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE, NYOLCVANÖTÖDIK ÜLÉS 

115 

után a Teremtőnek majdhogy semely arculata nem ismert a tudat 
előtt. Csaknem mind elrejtőzött a fátyol mögött. 

Ha valaki megpróbálná fölsorolni a tudatnak azon funkcióit, melyek a 
legjelentősebbek abban, hogy talán elősegítik a polarizációt, akkor a 
látás, vizionálás vagy távolba látás képességével kellene kezdenie. Fá-
tyol nélkül az elmét nem ejtette rabul az illuzórikus időtök. Fátyollal a 
tér/idő az egyedüli nyilvánvaló lehetőség a tapasztalásra. 

A tudat jelentős elfátyolozott működéseinek listáján lenne az álmodás 
is. Az úgynevezett álmodás nagy adagot tartalmaz abból, amit hogyha 
elérhetővé tesznek a tudatos elme számára és fölhasználnak, akkor 
annak nagymértékben segítenie kell őt a polarizációban. 

Az elme harmadik olyan funkciója, ami jelentős és ami elfátyolozásra 
került, az a test ismerete. A test tudása és kontrollja, lévén, hogy 
nagymértékben elveszett az elfátyolozási eljárásban, ekképpen a kereső 
léttapasztalásából is kiveszett. Ismerete a fátyolozás előtt kis haszonnal 
járt. Ismerete a fátyolozás után, s annak tükrében, ami most a test 
komplexum tudat komplexumtól való különválasztásának sűrű illúzi-
ója, igen jelentős. 

És talán a legfontosabb és legjelentősebb szerep, ami a tudat önmagá-
tól való elfátyolozásából adódóan bekövetkezett, az önmagában nem 
egy elme feladatkör, hanem inkább egy ezzel az elfátyolozással létre-
jött lehetőség. Ez pedig az akarat vagy a tiszta vágy képessége. 

Rövid kérdéseket kérhetünk jelenleg. Habár maradt még energia erre 
a munkaülésre, de vonakodunk tovább folytatni e kontaktust, szűnni 
nem akaró ingadozásokat tapasztalván fájdalomfellángolások miatt, 
miként e torzulást hívjátok. Jóllehet nem tudunk tévesen átadott 
anyagról, tudunk arról, hogy számos olyan pont volt, amelynek során 
a csatornánk kevésbé sem volt optimális. Ez a közvetítő módfelett 
hithű, ám nem szeretnénk visszaélni ezzel az instrumentummal. Kér-
lek, kérdezz óhajod szerint. 

85.20 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Nos, csupán azt kérdezném zárásként: Rének egy 
egyéniesült része vagy entitása foglalja-e el a kommunikáció céljából 
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az instrumentum testét? Majd pedig: tehetünk-e valamit a kontaktus 
javításáért vagy a közvetítő kényelme érdekében? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Mi Ré csoportja béliek keskeny sávú csatornán kom-
munikálunk az ibolyaszín energiaközponton keresztül. Mi nem tar-
tózkodunk, ahogy mondanátok, fizikailag ebben a közvetítőben, ha-
nem eme instrumentum tudat/test/lélek komplexuma pihen nálunk. 

Szorgalmasak vagytok és lelkiismeretesek. A beállítások kiválók. Az 
Egy Végtelen Teremtő erejében és békéjében örvendezve távozunk 
tőletek. Járjatok hát, barátaim, az Egy Teremtő végtelen szeretetének 
és kimondhatatlan fényének erejében és békéjében örvendezve. Ré 
vagyok. Adonai.  
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86.0 Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Köszöntelek titeket az Egységes Végtelen Teremtő 
szeretetében és fényében. Most kommunikálunk. 

86.1 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Megadnád, kérlek először az instrumentum állapotát? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Az instrumentum eltorzulása a fizikai energia komp-
lexum deficitje felé kissé fokozódott a legutóbbi lekérdezés óta. A 
vitális energiaszinteknek úgyszintén jelentős lehívásai voltak, s némi-
képp kisebbedtek a legutóbbi kérdezés óta. 

86.2 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Milyen jellegűek voltak ezek a jelentős lehívások a vitális 
energiából? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Vannak olyan entitások, akik azon a gondolati torzuláson vannak 
ez iránt az entitás iránt, hogy az más-maga részére vegyen le minden 
torzulást más-magáról. Ez az entitás nemrégiben közeli kapcsolatban 
volt a normálistól nagyobb számú, e gondolatkomplexumi torzulá-
sokkal bíró entitással. Ez az entitás azon a torzuláson van, hogy min-
den lehetséges szolgálatot megadjon, és tudatosan nincs tisztában a 
vitális energiákat érő rohammal. 

86.3 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Helyesen feltételezem-e, hogy inkarnált harmadik denzitású 
entitásokról beszélsz, akik a vitális energiaelhasználás állapotát előidéz-
ték? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Igen. 

86.4 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Mi a jelenlegi helyzet az ötödik denzitású, önmaga szolgála-
tára irányult kísérőnkkel? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Az időszak, amit krízisnek nevezhettek, fennáll. 

86.5 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Tudnál mondani nekem valamit e krízis jellegéről? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Kísérőtök polaritása közeledik a kritikus ponthoz, 
amelynél az entitásnak választania kell, hogy vagy most az egyszer 
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visszavonul és a negyedik denzitású kegyencekre hagy rá bármely kö-
szöntést, vagy polaritást veszít. Az egyedüli más lehetőség, hogy ez a 
csoport valamilyen módon esetleg polaritást veszít, mely esetben a 
kísérőtök folytathatná az ő köszöntési formáját. 

86.6 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Az előző ülésen megemlítetted az elme elfátyolozásából 
lecsapódott tulajdonságokat, melyek közül az első a látás, vizionálás 
vagy távolba látás. Elmagyaráznád ennek jelentését? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Nyelvetek nincs túlságosan megszórva érzelemmentes 
kifejezésekkel annak funkcionális kvalitásaira, amit most a tudattalan 
elmének titulálnak. A tudat természete olyasvalami, amin kértük, 
hogy töprengjetek el. Mindamellett az alkalmi megfigyelő számára ez 
elegendően –––– hogy úgy mondjuk –––– tiszta ahhoz, hogy néhány gondo-
latot megoszthassunk veletek anélkül, hogy megsértenénk a ti szabad 
tanulás/tanítási megéléseiteket. 

A tudattalan természete fogalmi természet inkább, mintsem szavaké. 
Következésképp az elfátyolozás előtt a mélytudat használata a kimon-
datlan fogalom használata volt. Fontolóra vehetitek egy dallam han-
gulatfelidéző és mellékértelmet magán hordozó aspektusait. Valaki 
mondhatja: „negyedhang A, negyedhang A, negyedhang A, egész-
hang F.”, ám ez kevéssé emlékeztet egyik zeneszerzőtök igen hatásos 
dallamára, melyet a győzelem jelképeként ismertek. 

Ilyen a mélytudat természete. Csak stilizált módszerekkel tárgyalhatók 
a funkciói. Ennélfogva a mi leírásaink a tudatnak e szeletéről csakúgy, 
mint a test és a lélek ugyanezen szeletéről olyan elnevezéseket kaptak, 
mint „távolba látás”, arra utalván, hogy a tudat elfátyolozott részébe 
való behatolás ahhoz az utazáshoz hasonlít, amely túl gazdag és túl 
egzotikus ahhoz, hogy róla kielégítő leírást gondolhassunk ki. 

86.7 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Azt állítottad, hogy az álmodás, ha elérhetővé teszik a tuda-
tos elme számára, nagymértékben segíti a polarizációt. Definiálnád az 
álmodást, vagy elmondanád nekünk, hogy mi az, s miként segédkezik 
a sarkosulásban? 
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Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Az álmodás egy kommunikációs tevékenység a tudat-
talan elme és a tudatos elme közti fátylon át. E tevékenység jellege 
teljesen az adott tudat/test/lélek komplexum energiaközponti elzáró-
dásainak, aktiválásainak és kikristályosulásainak a függvénye. 

Ha valaki a három legalsó energiaközpontból kettőben elzáródott, 
akkor az álmodás abban lesz értékes a sarkosulási folyamatnál, hogy 
elismétli nemrégi katalizátorok, csakúgy, mint mélyebben őrzött elzá-
ródások azon részleteit, amelyek –––– azáltal, hogy eme elzáródások jelle-
gét illetően a felébredő elmének nyomravezető jeleket és az érzékelés-
ben lehetséges változtatásokra tippeket adhatnak –––– elvezethetnek az 
akadálymentesítéshez. 

Ez a fajta álmodás vagy a tudat elfátylazott részein át történő kom-
munikáció azoknál a tudat/test/lélek komplexumoknál is előfordul, 
akik messze kevesebb elzáródás mellett élik az életük s a zöld színű 
magasabb aktiválódásnak örvendnek: időnként, mikor a tu-
dat/test/lélek komplexum katalizátort él meg, ami pillanatnyilag visz-
szatorlaszolja, eltereli vagy más módon torzítja az energiabeáramlás 
folyását. Ennek okán egy tudat/test/lélek komplexumnak minden 
esetben hasznos eltűnődnie az álmok tartalmán és érzelmi visszhang-
ján. 

Akiknek a zöld színű energiaközpontja már aktiválódott, valamint 
akik zöld színű energiaközpontjának extrém katalizátor következtében 
egy rendkívüli akadálymentesítés kínáltatik, azok számára az, amit 
vagy az én vagy egy szerettük fizikai halálának mondanak úgymond a 
közeli jövőben bekövetkezni, az álmodás egy másféle tevékenységbe 
ér. Ez az, ami tágabban nevezhető prekogníciónak vagy olyan megis-
merésnek, mely megelőzi azt, aminek majd a sárgaszín harmadik 
denzitású tér/időtök fizikai manifesztációjában történnie kell. A tu-
datnak ez a tulajdonsága elhelyezkedésében nagy mértékig függ az 
idő/tértől, hogy így a jelen, a jövő és a múlt kifejezéseinek nincs ér-
telmük. Ez, ha a tudat/test/lélek27 helyesen veszi hasznát, lehetővé 

                                                 
27 Helyesen tudat/test/lélek komplexum. Ré és Don kijavítják a hibát a 87. ülésben. 
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teszi ennek az entitásnak a teljesebb belépést a minden adódó helyzet 
mindennel együttérző szeretetébe, azon helyzeteket is ideértve, ame-
lyekkel szemben az entitásnak erős torzulása lehet azirányba, amit 
esetleg boldogtalanságnak mondanátok. 

Amint egy tudat/test/lélek28 tudatosan kiválasztja a szakértő útját és –––– 
ha minden energiacentruma egy minimális fokig kiegyensúlyozott –––– 
megkezdi megnyitni az indigószín energiaközpontot, akkor az úgyne-
vezett álmodás a polarizáció leghatékonyabb eszközévé válik, mivel 
hogyha ismert a szakértő előtt, hogy a tudatosságban munka végezhe-
tő mialatt az úgynevezett tudatos elme pihen, akkor eme szakértő 
segítségül hívhatja az őt vezetőket, az őt körülvevő jelenléteket és leg-
főképp a mágikus személyiséget, mely a felsőbb én tér/idős megfelelő-
je, mikor az alvó tudatállapotba belép. Odafigyeléssel e megerősítések-
re, az álmodás tevékenysége a tanulás/tanítás ama lehetőségét éri el, 
mely a leginkább segítségére van a szakértő torzulásai felfokozásának 
az ő választott polaritása irányába. 

Vannak az álmodásnak más, a polaritásnöveléshez nem ennyire szoro-
san illeszkedő lehetőségei is, amelyeket nem tárgyalunk eme adott 
tér/időben. 

86.8 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Miként tervezik vagy programozzák az álmot? A felsőbb én 
végzi, vagy ki a felelős ezért? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Minden esetben a tudat/test/lélek komplexum veszi 
hasznát amennyire csak tudja, az álmodás képességének. Ő, önmaga 
felelős ezért a tevékenységért. 

86.9 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező:    Akkor azt mondod, hogy a tudatalatti felelős az álom, én 
úgy mondanám: megtervezéséért vagy a forgatókönyvének megírásá-
ért. Így van? 

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

                                                 
28 Helyesen tudat/test/lélek komplexum. Ré és Don kijavítják a hibát a 87. ülésben. 
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86.10 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Az álomból való felébredéskor az egyén emléke rendszerint 
elfogadhatóan pontos? Könnyű visszaemlékeznie az álomra? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Meg kell értened, hogy a kérdéseid megválaszolása 
érdekében túláltalánosítunk, mivel különböző fajta álmok vannak. 
Általánosságban azonban megjegyezhető, hogy csak egy gyakorlott és 
fegyelmezett megfigyelőnek lehetnek elfogadhatóan jó emlékei az 
álomról. Ez a képesség tanulható egy fegyelem jóvoltából, hogy az 
ébredésnél valamennyi részletet, amit csak felidézni képes, azonnal 
rögzít. Ez a tréning élesíti képességeit, hogy felidézze az álmot. Egy 
tudat/test/lélek komplexum leggyakoribb megfigyelése az álmairól 
homályos, zavaros, és gyorsan tovatűnik. 

86.11 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Ezekben a visszaemlékezett álmokban, azt mondod, az 
egyén konkrét nyomravezető jeleket lelhet fel jelenlegi energiaközpon-
ti elzáródásokra, s ezáltal lecsökkentheti vagy megszűntetheti eme 
blokkokat. Így van? 

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

86.12 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Van-e még más, az evolúciós folyamatban értékkel bíró 
szerepe az álmodásnak? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Habár sok olyan van, ami valamilyen értékkel bír, 
kettőt választanánk ki megemlíteni, mivel ennek a kettőnek, bár a 
polarizációban nincs jelentősége, de haszna lehet egy általánosabb 
értelemben. 

Az álmodás tevékenysége egy olyan tevékenység, melyben egy elegán-
san kidolgozott és kiválóan megmunkált híd képződik a tudat és a 
tudattalan közt. Ebben az állapotban a test komplexum energiaháló-
jában előforduló különféle torzulások, melyek az energiabeáramlások 
fogadásában bekövetkezett pontatlanság miatt keletkeztek, begyógy-
ulnak. A megfelelő mennyiségű álmodással elérkezik ezeknek a torzu-
lásoknak a gyógyulása. E lehetőség folyamatos hiánya súlyosan torzult 
tudat/test/lélek komplexumokat eredményezhet. 
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Az álmodás másik olyan szerepe, ami segítség, az a fajta álom, amely 
látnoki, és amelyet próféták és misztikusok a régmúlt idők óta átél-
nek. Az ő vízióik a tudat gyökerein keresztül érkeznek, s egy éhes vi-
lághoz szólnak. Vagyis tehát az álom szolgálat anélkül, hogy személye-
sen polarizáló jellege lenne. Ámbár abban a misztikusban vagy prófé-
tában, aki szolgálni óhajt, az efféle szolgálat növeli az entitás sarkossá-
gát. 

86.13 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Van az alvásnak egy olyan szakasza, amelyet gyors szem-
mozgásnak29 neveztek el. Ez az álmodás állapota? 

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

86.14 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Azt vették észre, hogy ez az éjszaka folyamán kis egységek-
ben történik, köztük [szünetekkel. Van valami kimondott oka ennek? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Igen. 

86.15 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Ha bármi értékkel bír tudnunk ezt, akkor elárulnád nekem, 
hogy az álmodási] folyamat miért így működik? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Az álmodási folyamat azon részei, amelyek hasznosak 
a polarizációban, és úgyszintén a misztikus látomásai, az idő/térben 
játszódnak le, és, következésképp, a metafizikaiból a fizikaiba ívelő 
hidat használják addig, ami a tér/időtök egy röpke szakaszának tűnik. 
Az idő/tér megfelelő messze nagyobb. A híd azonban megmarad, és 
megfeddi az elme, a test és a lélek egyes torzulásait, amiért az 
energiabeáramlások torzulásait megkapta, annak érdekében, hogy 
létrejöhessen a gyógyulás. Ez a begyógyulási folyamat nem a gyors 
szemmozgás alkalmával zajlik le, hanem nagymértékben a tér/időnek 
ama porciójában, mikor a tudat/test/lélek komplexum az idő/térre 
ívelő hidat a gyógyulási folyamat lehetővé tételéhez fölhasználja. 

86.16 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Említetted, hogy a test tudásának és kontrolljának elvesztése 
segítő tényezőként vesz részt az evolúciós folyamatban az elfátyolozás-

                                                 
29 Rapid Eye Movement, R.E.M. 
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nak köszönhetően. Föl tudnád sorolni a lényeges elvesztett testi isme-
reteket és irányításokat? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez a kérdés néhány olyan részletet tartalmaz, amelye-
ket hasznosabban lehetne megválaszolni némely közbenső anyag leké-
rése után. 

86.17 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: El vagyok veszve abban, hogy tudjam, mit kellene lekérni. 
Tudsz [nevetés] ötletet adni nekem, hogy mely közbenső anyagon kell 
még dolgozzak? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Nem. Azonban boldogan megválaszoljunk az eredeti 
kérdést, ha még mindig kívánod, ha először észreveszed, hogy infor-
mációk hiányoznak. 

86.18 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Talán kérdezhetek egy kissé más módon. Megkérdezhetem, 
hogy miért segített a test ismeretének és irányításának elvesztése? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A fizikai hordozó lehetőségeiről való, a tudatos elme 
számára elveszett30 ismeret az elfátyolozás előtt szabad teret engedett a 
tudat/test/lélek komplexumnak31 a test tevékenységeivel és megnyil-
vánulásaival kapcsolatos döntésekben, de keveset kínált a polaritás 
kifejlődésének útján. Mikor a fizikai hordozó ezen lehetőségei és mű-
ködései ki vannak takarva a tudatos elme komplexum elől, a tu-
dat/test/lélek komplexum gyakran szinte ismeretek nélkül marad afe-
lől, hogyan is nyilváníthatná meg legjobban a lényét. Mindazonáltal 
ez az ismeretek nélküli állapot lehetőséget kínál arra, hogy a tudat 
komplexumon belül egy vágy nőjék ki. E vágy az, amely kutatja a test 
komplexum lehetőségeinek ismeretét. Az egyes lehetőségek szövevé-
nyében s az így kiépülő végső hajlamokban egy olyan erő rejlik, amit 
csak egy ilyen vágy vagy megismerni akarás válthat ki. 

86.19 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Talán adhatnál példákat a test használatára az elfátyolozás 
előtt és után egyazon szemszögből, hogy így világosabban megérthes-

                                                 
30 Az eredeti mondatban veszteség szerepel, főnévként és a mondat alanyaként, amit 
a mondat értelme miatt változtattam igenévre. /a ford. 
31 Helyesen tudat/test/léleknek. Ré és Don kijavítják a hibát a 87. ülésben. 



AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE, NYOLCVANHATODIK ÜLÉS 

124 

sük a test ismeretébeni és irányításábani változást. Meg tudnád ezt 
tenni, kérlek? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Meg tudnánk. 

86.20 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Megteszed? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Igen. Foglalkozzunk a szexuális energiacserével. Az 
elfátyolozás előtt az ilyen csere mindig lehetséges volt annak révén, 
hogy ebben a sajátos megnyilvánulásban a test komplexum32 termé-
szetét és más tudat/test/lélek komplexumokhoz33 való kapcsolódását 
illető felfogáson nem volt homály. Az elfátyolozási eljárást megelőző-
en közel teljes hiánya volt a zöld színen túli szexuális energiacsere 
használatának. 

Ez köszönhető volt ugyanama leplezetlen ismeretnek is, amely min-
denkinek megvolt mindenkiről. Az akkori harmadik denzitásban ke-
vés célja volt látható a tudat, test és lélek komplexumok34 behatóbb 
kapcsolódásainak, amit ti a közösülési folyamat sajátjainak nevezhet-
tek, mivel minden más-ént a Teremtőnek láttak, s egyik más-én sem 
látszott jobban a Teremtőnek a másiknál. 

Az elfátyolozási folyamat után határtalanul nehezebbé vált elérni a 
zöld színű energiacserét a test komplexumot és annak megnyilvánulá-
sait övező nagymérvű rejtély és ismeretlen következtében. Mindamel-
lett a test megnyilvánulásainak nagyfokú leárnyékolása a tudatos elme 
komplexum elől azt is eredményezte, hogy az ilyen energiacsere meg-
tapasztalásakor az nagyobb valószínűséggel nyújtott olyan katalizátort, 
ami egy helyesen polarizált összeállításban az én más-énhez kötődését 
eredményezte. 

Ettől a pillanattól fogva sokkalta valószínűbb volt, hogy a tu-
dat/test/lélek komplexumok e közösülő párja a magasabb energiacse-

                                                 
32 Helyesen test, nem pedig test komplexum 
33 Helyesen tudat/test/lélek, nem pedig tudat/test/lélek komplexum 
34 Helyesen tudatok, testek és lelkek. 
Ré és Don a 87. ülésen javítják ezeket a hibákat. 
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réket keresse, lehetővé téve ezzel a Teremtőnek, hogy Önmagát nagy 
gyönyörűséggel, ünnepélyességgel és csodálattal ismerje meg. Miután 
e testfunkció szakramentális fölhasználásával eléri az intelligens végte-
lent, a közösülő pár nagyfokú polarizációs és szolgálatkészségi nyere-
ségre tesz szert. 

86.21 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Hatékonyságát tekintve a test ismerete- és irányítása elvesz-
tésének valamely más szempontja megközelítette-e bármilyen mérték-
ben is az előbb leírtakat? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Az elfátyolozás után a test komplexum minden egyes 
funkciója rendelkezik bizonyos lehetőséggel hasznos katalizátort nyúj-
tani. A szexuális energiacserét azért választottuk ki példának, mert a 
test komplexum funkcióbeli képességeiben való központi helyét job-
ban kihasználta az elfátyolozási eljárás módszere. 

Ez az instrumentum némileg kezd kimerülni az energiából. Szeret-
nénk a lehető legnagyobb részét megtartani a félretett energiának, 
melyre e közvetítő engedélyt adott. Következésképp még egy teljes 
kérdést kérnénk erre a munkaülésre. 

86.22 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Feltételezem, hogy a szexuális aspektus elfátyolozása azért 
lett nagy hatékonyságú, mivel ez egy olyan szempont, ami teljes egé-
szében egy másik-énnel való kapcsolaton alapul. Nekem úgy tűnik, 
mintha a más-énes kölcsönhatásokkal kapcsolatos testi elfátyolozások 
lennének a leghatékonyabbak, míg a csupán az énhez kötődők mintha 
alacsonyabb hatékonyságúak volnának akár a pozitív, akár a negatív 
sarkosulás előteremtésében. Jól gondolom ezt a feltételezést? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Nagy mértékig jól gondolod. A talán leginkább emlí-
tésre méltó kivétel a már erősen negatív polaritásúnak a test komple-
xum kinézetéhez való hozzáállása. Ott vannak azok a negatív ösvé-
nyen járó entitások, akik nagy gondot fordítanak ama torzulás megőr-
zésére, amit népetek szépségnek/csúnyaságnak érzékel. A külsőnek e 
szépségét aztán természetesen más-ének manipulálása érdekében hasz-
nálják fel. Megkérdezhetjük, vannak-e rövid kérdések? 
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86.23 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Tehetünk valamit a közvetítő kényelme érdekében vagy a 
kapcsolat jobbítására? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Elégedettek vagyunk, hogy ez az instrumentum lelki-
ismeretesebb volt a kontaktusra való előkészületében az általatok imá-
nak hívott gondos mentális vibrációk módszerével. Ez lehetővé tette a 
csatorna számára, hogy megszabaduljon azoktól a torzulásoktól, me-
lyeknek a legutóbbi munkaszakasz során a kontaktus áldozatul esett. 

A támogató csoportnak némi folyamatos odafigyelést javasolnánk az 
instrumentum fizikai tevékenységeinek igazgatására. Mindamellett 
ebben a nexusban jó azokat a tevékenységeket bátorítani, melyek a 
vitális energiákat táplálják, mivel ez a közvetítő majdhogy teljesen 
azon mentális és spirituális energiákhoz való gondos ragaszkodásnak 
köszönhetően él ebben a tér/idő jelenben, amikből eme entitás vitális 
energia komplexuma tevődik össze. Mindenki lelkiismeretes. A beállí-
tások jók. 

Figyelmeztetnénk a támogató csoportot a tömjénzőként ismert kellék 
fizikai beállítására. Kisebb nehézség volt egy ingadozás végett e 
tömjénző effluviumi35 mintázatában. 

Ré vagyok. Búcsúzom tőletek az Egy Végtelen Teremtő erejében és 
békéjében örvendezve. Járjatok hát az Egy Teremtő szeretetében és 
fényében örvendezve. Adonai.  

                                                 
35 effluvium = kipárolgás, kigőzölgés, testszag 
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87.0 Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Köszöntelek titeket az Egységes Végtelen Teremtő 
szeretetében és fényében. Most kommunikálok. 

87.1 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Elsőként légy szíves, add meg az instrumentum állapotát. 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A fizikai komplexum torzulásai nem változtak. A vitá-
lis energiaszintek nagymértékben nőttek. 

87.2 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Köszönjük. Figyelembe véve, ami a legutolsó ülésen meg-
említésre került a tömjénzőről, azon gondolkodtam, hogy a füst kiin-
dulásának pozíciója körülbelül hathüvelyknyit változik vízszintesen. 
Nem volna jobb a tömjénzőt egy vízszintesen egyszeri füstölő helyzet-
ben tartani? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez a változtatás hasznos lenne, lévén, hogy a tömjénző 
szűz. 

87.3 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Mi volna az optimális geometriai elrendezése a 
tömjénzőnek, a kehelynek és a gyertyának a Bibliához, az asztalhoz és 
a mostani pozíciójához képest? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Mind a kehely, mind a gyertya optimális alakzatot 
foglalnak el az Egység Törvényéhez eme instrumentum torzulás-
komplexumaiban legszorosabban illeszkedő könyvhöz képest. A 
tömjénzőt optimális e könyv hátánál tartani s annak nyitott állapotú 
gerincéhez középpontosítani. 

87.4 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Egy közvetlen a kehely és a gyertya közti helyzet optimális 
lenne tehát a tömjénzőnek? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez nem egy pontos mérték, hiszen mind a kehely, 
mind a gyertya szabálytalan alakú. Jóllehet közelítőleg értve, ez így 
van. 

87.5 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Köszönjük. Mi a jelenlegi helyzet a negatív ötödik 
denzitású kísérőnket illetően? 
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Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez az entitás egy időre visszavonult polaritásának visz-
szaszerzésére. 

87.6 KéKéKéKérdező: rdező: rdező: rdező: Kibővítenéd eme adott entitás polaritásszerzésének fogalmát 
és konkrétan ennek a polaritásnak a fölhasználását, a hatodik 
denzitású szürethez való egyszerű, nyilvánvaló szükségen túl, ha ez 
lehetséges, kérlek?  

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ki. A tietek feletti denzitások természete egy olyan 
cél, amelyről elmondható, hogy osztozik rajta mind a pozitív, mind a 
negatív polaritás. Ez a cél annak a képességnek a megszerzése, hogy 
mindinkább tárt karokkal fogadhassa az Egységes Végtelen Teremtő 
mind kevésbé torzult szeretet/fényét és fény/szeretetét. A negatív ös-
vényen a bölcsesség denzitás olyan, amelyben a mások feletti hatalmat 
odáig finomítják, hogy az megközelíti az abszolút hatalmat. Bármely 
erő –––– mint amilyen erőt a ti csoportotok és a Ré csoportja béliek kí-
nálnak ––––, amit nem képes irányítani egy efféle negatív ötödik 
denzitású tudat/test/lélek komplexum, ezután depolarizálja az adott 
entitást, aki nem irányított más-éneket. 

Nem a tudatos énetekben keresendő, hogy az ellent tudna állni az 
efféle rafinált hatalomnak, hanem a harmónia, a kölcsönös szeretet, és 
a fény erőitől való őszinte segítségkérés az, amely megadta számotokra 
a páncélt és a pajzsot. 

87.7 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Milyen környezeti viszonyok közt él ez az adott 
ötödikdenzitású negatív entitás, és miként munkálkodik a negatív 
negyedik denzitással azért, hogy megalapozza a hatalmat és az irányí-
tást; mi az ő sajátos filozófiája önmagát mint a Teremtőt illetően, 
valamint az első torzulás felhasználását és e felhasználás kiterjesztését 
illetően a negatív negyedik denzitásra? Remélem, hogy nem túlságo-
san összetett kérdés. 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Kísérőtök környezete a szikla, a barlang, a terméket-
lenség színhelye, mivel ez a bölcsesség dimenziója. Amire szükség van, 
az kigondolható és megkapható. Ennek az entitásnak igen kevés szük-
séges a fizikai (ha úgy tetszik) vagy tér/idős torzulási komplexumon. 
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Egy efféle entitás az idő/tér tartományában tölti tudatosságát, hogy 
önnön hatalmának és forrásainak végsőkig való fölhasználása révén 
törekedjék megtanulni a bölcsesség útjait. Minekután az én a Terem-
tő, a bölcsesség denzitása sok tanulságos és lenyűgöző tapasztalást 
nyújt a negatívan sarkosult entitásnak. Bizonyos szempontból világo-
sabb korai ragaszkodás látható a bölcsességhez a negatív polaritásúak 
részéről, mivel a tudatossági pozíciók nexusa, amelyre a bölcsességet 
lefektetik, egyszerűbb. 

Egy efféle entitás kapcsolata a negyedik denzitású negatív entitásokkal 
a hatalmasabb kapcsolata a kevéssé hatalmassal. A negatív ösvény a 
kevéssé hatalmas kizsákmányolását akként posztulálja36, mint annak 
módját, hogy megtanulja oly mértékig szolgálni az ént, aminek elvise-
lésére az akarat csak rábírható. Ilyen módon növelik a polaritást a 
negatív értelemben. Ezért a negyedik denzitású entitások készséges 
szolgái egy ilyen ötödik dimenziós entitásnak, lévén, hogy egymás 
relatív hatalmához semmilyen kétség nem fér. 

87.8 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Ennek egy visszatükröződése látható a mi denzitásunkban 
sok olyan vezetőn, akik háborúra uszítanak és akiknek olyan követőik 
vannak, akik teljes meggyőződéssel támogatják, hogy a hódítás a he-
lyes irány. Ez így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Bármely szervezet, amely engedelmességet követel 
meg a relatív erőviszony alapjainak megkérdőjelezése nélkül, a fent 
leírt terv szerint működik. 

87.9 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A dolog, ami nem tiszta a fejemben, az az ötödik és negye-
dik denzitású negatív egyének első torzulással kapcsolatos fölfogása, s 
annak felhasználása a harmadik denzitású entitások manipulálásában. 
Szeretném megtudni, hogy az első torzulás miként hat ki a harmadik 
denzitású entitások leigázása kivitelezésének kísérleteire, s a próbálko-
zásra –––– az első torzulás előfeltétele mellett vagy alatt ––––, hogy hozzáad-
ják őket a társas memória komplexumukhoz. Kibővítenéd ezt, kérlek? 

                                                 
36 előfeltételezi, előzetes követelményként, alapul tekinti 
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Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez utóbbi terv nem olyasmi, amire negyedik 
denzitású negatív társas memória komplexumok képesek lennének. A 
negyedik denzitású viselkedés a kísértések fölkínálása és már létező 
torzulások fölfokozása. A negyedik denzitású entitások híján állnak az 
ötödik denzitású lét kínálta finomságoknak és mágikus gyakorlatnak. 

87.10 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: De azért úgy tűnik, hogy sok ezen a bolygón lejátszódott 
ufó kontaktus esetében kell, hogy legyen bizonyos ismerete és haszná-
lata az első torzulásnak, abban, hogy a negyedik denzitású entitások 
javarészt gondosan távol- vagy anonimek maradtak, mondhatnád, 
hogy így a létükre semmilyen konkrétfajta bizonyíték nem túl nyil-
vánvaló. Az effajta kontaktus kapcsán mi az ő irányultságuk? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Tévesen értelmeztük a kérdésedet, azt gondolván, 
hogy az kimondottan erre a típusú kontaktusra irányult. A negyedik 
denzitásúak szabadakarat-torzulás betartásának jellege, miközben a 
harmadik denzitású gondolati minták elplántálását űzik, olyan anyag, 
amit már átvettünk. A negatívan irányult információk közül ami fel-
kínálható, azt felkínálják. Megváltoztatják azt oly mértékben, ameny-
nyire az efféle negatív információkat fogadó entitás pozitív irányultsá-
gú. Sok ilyen kontaktus ezért vegyes természetű. 

87.11 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Sajnálom, amiért belezavarodtam a kérdésbe és nem ponto-
san tettem fel. Egy központi jelentőségű filozófiai szempont számom-
ra az, amit itt most le próbálnék tisztázni. Azzal a dologgal kapcsola-
tos, hogy a negatív negyedik denzitás tisztában látszik lenni az első 
torzulással, s hogy ők egy nemfátylazott állapotban vannak. Meg hogy 
ők az erről az első torzulásról való ismeretüket felhasználni látszanak 
annak a helyzetnek a fenntartására, amit az e bolygóval való kontaktu-
saikban fenntartanak. Azt próbálom leszűrni, hogy miként képesek 
megérteni az első torzulás működésmódját és az elfátyolozási eljárás 
következményeit, mégis megmaradva az elkülönülés elmeállapotában 
a negatív ösvényen. Remélem, hogy érthetően fejeztem ki magam. 
Nem volt könnyű ezt a kérdést megfogalmaznom. 
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Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A válasz lehet, hogy még mindig nem lesz kielégítő a 
kérdező számára. Arra kérünk, hogy addig firtasd, amíg elégedett nem 
leszel. A negatív negyedik denzitású entitás meghozta mindenki előtt 
nyitva álló döntését a harmadik denzitású szüretkor. Teljes spektru-
mával tisztában van az Egy Teremtő univerzumáról lehetséges szemlé-
leti módszereknek, és meg van győződve afelől, hogy a zöld színű 
energiaközpont figyelmen és használaton kívül hagyása lesz a leghaté-
konyabb módszer, ami a negyedik denzitás szüretelhetőségét megadja. 
Eljárásait azon harmadik denzitásúakkal, akik ezt a döntést még nem 
hozták meg, úgy tervezték, hogy mindenkinek felkínálják a lehetősé-
get az önös szolgálatú irányultság, s annak lehetséges vonzerejének 
fontolóra vételére. 

87.12 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Számomra úgy tűnik, hogy egy másokat szolgáló tett az, 
ahogy az önös szolgálatú ösvény lehetőségét felkínálják. Mi a relatív 
hatása az ebből származó polarizációnak? Nem értem ezt a pontot. 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Fegyveres csapatotokban egy nagyobb csoport sikere-
sen portyázik és fosztogat. A közlegények sikerét a tizedesek tekintik 
magukénak, a tizedesekét az őrmesterek, utána a hadnagyok, százado-
sok, őrnagyok, végül pedig a vezérezredes. Minden sikeres megkísér-
tés, minden sikeres szüretelhető entitás a hatalom és az e sikert elért 
negyedik denzitású társas memória komplexum polaritásának megszi-
lárdítását jelenti. 

87.13 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Ha egy tudat/test/lélek komplexumot leszüretelnek a har-
madik denzitásból egy negyedik denzitású társas memória komple-
xumba, akkor ennek a társas memória komplexumnak az egyedülálló 
entitás beolvadása előtti teljes ereje megduplázódik az entitás beolva-
dásakor? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Nem. 

87.14 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A Duplázás Törvénye tehát nem így működik. Mennyivel 
nő meg relatíve a társas memória komplexum ereje akkor, amikor ezt 
az egyedülálló entitást leszüretelik és beolvasztják? 
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Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ha a társas memória komplexumban egy entitás fele-
lős e hozzáadásért a lényéhez, akkor az a tudat/test/lélek komplexum 
veszi fel, lineáris módon a, mondjuk úgy, újoncban rejlő erőt. Ha egy 
alcsoport a felelős érte, akkor az erő ezé az alcsoporté. A negatív pola-
ritású társas memória komplexum csak igen ritkán képes totális egy 
lényként működni. A polaritásveszteség evégett a nehézség végett, 
amelyre mi egyfajta spirituális entrópiaként hivatkoztunk, meglehető-
sen nagy. 

87.15 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Akkor feltéve, hogy egyetlen negatív irányultságú entitás a 
felelős egy leszüretelt harmadik denzitású entitás besorozásáért, s hogy 
ezt a polaritást hozzáadja az ő negatív polaritásához és erejéhez –––– mifé-
le képességet vagy előnyt testesít ez meg, és miként él vele az entitás? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Az úgynevezett ranglétrának azonnal kihívást intéz, és 
a megnövekedett hatalmú entitás arra gyakorolja ezt a hatalmát, hogy 
több más-ént irányítson, és előbblépjen a társas memória komplexum 
struktúrában. 

87.16 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Miként mérhető ez az erő? Mitől nyilvánvaló, hogy ez az 
entitás megszerezte e plusz hatalmat? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Egyes esetekben egyfajta harc van. Ez az akaratok 
csatája, és a fegyverek abból a fényből állnak, amelyet mindegyik el-
lenfél megalkothat. A legtöbb esetben, mikor a hatalomeltolódás nyil-
vánvaló, egyszerűen tudomásul veszik azt, s akik hasznot látnak ab-
ban, hogy ehhez az újonnan erősebb entitáshoz szegődjenek, segítik őt 
a struktúrán belüli fölemelkedésében. 

87.17 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Köszönjük. Észrevettünk egy lehetséges kavarodást a „tu-
dat/test/lélek” és a „tudat/test/lélek komplexum” kifejezések között az 
előző ülésben. Volt-e pár téves alkalmazása e kifejezéseknek, ahol az 
egyik átcsúszott a másikba? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Hiba volt az átvitelben. A „tudat/test/lélek” kifejezés 
az elfátyolozás előtt harmadik denzitásban tartózkodó entitásokra kell 
vonatkozzék, míg a „tudat/test/lélek komplexum” kifejezés az elfátyo-
lozás után harmadik denzitásban elő entitásokra utal. Mi is felfede-
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zünk egy mulasztást a magunk részéről, hogy hozzáfűznénk a „komp-
lexum” terminust az elfátyolozás utáni testről beszélvén. Kérjük, javít-
sátok ezeket a hibákat. Arra is megkérünk, hogy éber szemmel fel-
ügyeljétek ezeket az átviteleket bármilyen hibára, és haladéktalanul 
kérdezzetek, mivel a mi szándékunk oly torzítatlan hangvibrációs 
komplexum-sort átadni, amilyen csak lehetséges. 

Ez az entitás, noha messze jobban megtisztul a fájdalomfellángolások 
felé vett torzulásoktól, mikor a ti imának nevezett mentális vibrációs 
komplexumokkal készül elő, még mindig ki van téve hullámzásoknak 
a preinkarnatív testkomplexum-torzulásai, valamint azok negatív po-
laritásúak általi fölerősítése végett. 

87.18 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Köszönjük. Elvégezzük majd a hibajavítást.37 A legutóbbi 
ülésen azt a kijelentést tetted, hogy az elfátyolozás előtt a szexuális 
energiacsere mindig lehetséges volt. Szeretném tudni, mit értettél az 
alatt, hogy „mindig lehetséges volt”, és hogy miért nem volt mindig 
lehetséges az elfátyolozás után, csak hogy letisztázzuk ezt a dolgot. 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Úgy hisszük, felfogtuk kérdésedet, és az elem hasonla-
tát fogjuk kultúrátokból felhozni, amely kigyújtja az elemlámpa izzó-
ját. Két működőképes elem sorba kapcsolva mindig szolgáltat feszült-
séget az izzó megvilágításához. Elfátyolozás után a két elem –––– folytat-
ván e buta hasonlatot –––– nem sorba kapcsolva lévén nem ad megvilágí-
tást az izzónak. Sok tudat/test/lélek komplexum az elfátyolozás után, 
elzáródások révén, az elem megfordításával egyenértékű dolgot művel. 

87.19 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Mi volt az elzáródások elsődleges forrása, ami az elemmeg-
fordító hasonlatot szülte? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Légy szíves konkrétabban kérdezni, hogy a tu-
dat/test/lelkekről vagy a tudat/test/lélek komplexumokról kérsz in-
formációt. 

87.20 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A fátyol előtt ismeret volt az izzókigyújtó technikáról, hogy 
úgy mondjuk. A fátyol után némely kísérlet izzókigyúlást eredménye-

                                                 
37 Lábjegyzeteket fűztünk az illető válaszokhoz. 
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zett, némely pedig nem. Túl azon, hogy nem állt rendelkezésre tájé-
koztatás az izzó kigyújtásának módszereiről, van valami végső ok a 
kigyulladást nem eredményező kísérletekre? 

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

87.21 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Mi ez a végső magyarázat? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Az elzáródás végső oka a képesség hiánya, hogy a má-
sik ént mint a Teremtőt lássák, vagy másképp megfogalmazva, a sze-
retet hiánya. 

87.22 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Oké. A mi sajátos illúziónkban, a nemi potenciál a férfiak-
nál láthatóan valahol a húszéves kor előtt éri el a tetőpontját, míg a 
nőknél olyan tíz évvel később. Mi az oka ennek a különbségnek a 
szexuális energia tetőfokra érésében, úgy mondanám? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Világos megkülönböztetést kell tennünk a sárgaszín, 
harmadik denzitású kémiai test komplexum, valamint azon test 
komplexum között, amely a tudat/test/lélek komplexumnak egy része. 
A férfit, miként hívod e polaritást, egy rendkívül aktív sárgaszín vágy 
fűti inkarnációjának azon tér/idejében, mikor a spermája a legéletké-
pesebb és teli van életet adó hímivarsejtekkel. Következésképp a vörös 
sugár abban az időben törekszik a legsűrűbben szaporodni, mikor ez a 
test a leginkább képes betölteni a vörösszín követelményeket. 

A nő –––– miként ezt a polaritást nevezitek –––– sárgaszín kémiai test komp-
lexumának folyamatos és növekvő vágya kell legyen a szexuális együtt-
létre, mivel egy tizenöt-tizennyolc hónapos időszakban csupán egyszer 
képes foganni, lévén, hogy a megfogant test komplexumot kihordja, 
megszüli és szoptatja. Ez kimerítő a citromszín fizikai testnek. Ennek 
kompenzálására a vágy fokozódik, hogy a sárgaszín test továbbra is 
hajlandó legyen nemi közösülésre, így töltve be vörösszín követelmé-
nyét, hogy oly sűrűn szaporodjék, amennyire sűrűn csak lehetséges. 

A test komplexum mondjuk úgy, hogy integráltabb szexualitása vagy 
polaritása, amely a tudat/test/lélek komplexum része, nem foglalkozik 
ezekkel a sárgaszín manifesztációkkal, hanem inkább az energiacserék 
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keresésének, valamint a segítség és a szolgálat előmozdításának útjait 
követi mások vagy önmaga felé. 

87.23 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Még ehhez tartozóan, a férfi és női orgazmusok aránya 
miért billen oly erősen a férfi oldalára? 

Ré:Ré:Ré:Ré:    Ré vagyok. Most a sárgaszín, fizikai testre, vagy ha tetszik, test 
komplexumra hivatkozunk. Ezen a szinten a megkülönböztetés nem 
lényeges. A férfi orgazmus, mely előrelöki a spermát, hogy az találkoz-
zon a petesejtjével, lényeges a vörösszín vágy beteljesítéséhez, hogy a 
fajt reprodukálja. A női orgazmus szükségtelen. Újracsak, amint a 
tudat/test/lélek komplexumok megkezdik felhasználni a szexuális 
energiacserét arra, hogy tanuljanak, szolgáljanak, és dicsőítsék az Egy 
Végtelen Teremtőt, a női orgazmus szerepe világosabbá válik. 

87.24 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Milyen volt ez az arány a fátyol előtt? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A férfi és női orgazmusok aránya a fátyol előtt sokkal 
közelebb állt az egy az egyhez, mivel a női orgazmus metafizikai értéke 
világos volt, és nem fedte azt homály. 

87.25 KéKéKéKérdező: rdező: rdező: rdező: Jelentőségteljes-e megadni ezt az arányt a korai negyedik 
denzitásra, és ha igen, úgy megtennéd-e? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Sok szempontból meglehetősen jelentéktelen férfi és 
női orgazmusról beszélni magasabb denzitásokban, mivel az orgazmus 
karaktere és jellege egyre természetesebben válik a tudat/test/lélek 
komplexum mint egység funkciójává. Elmondható, hogy a fátylat a 
negyedik denzitásban már felhúzták, a választást pedig már megtették. 
Pozitív polaritásokban a valódi megosztás szinte egyetemes. Negatív 
polaritásokban a valódi elzáródás –––– hogy a hódítónak orgazmusa van, 
a legyőzöttnek pedig szinte soha –––– a majdhogy általános. Mindkét 
esetben mint a sarkosulás leghatékonyabb módszerét láthatod az élet-
tapasztalás szexuális szeletének működését. 

87.26 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Nekünk a mi illúziónkban fizikai definícióink vannak 
lehetséges energiatranszferekre. Úgy címkézzük őket, mint helyzetiből 
mozgási, mozgásiból hőenergia, és ezt a megnövekvő entrópia szem-
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szögéből vizsgáljuk. Amikor szexuális energiacserékről és más alapve-
tőbb energiafélékről ejtünk szót, akkor mindig elveszve érzem magam, 
hogy miként használhatnám helyesen úgymond ezeket a szakkifejezé-
seket, mivel nem értem, és valószínűleg nem is érthetem meg azt az 
alapvető energiafajtát, amelyről szó van. Mindazonáltal ösztönösen azt 
érzem, hogy ez a tiszta vibráció energiája, vagyis az illúziónk alapszint-
jén a tér/idő folytonosság tér- és idő része közti rezgés, és valamiképp 
egy ettől alapvetőbb formában mégiscsak továbbadódik a mi illúzi-
ónkba. Ki tudnád terjeszteni ezt a területet nekem, ha megkérlek? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Igen. 

87.27 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Megtennéd? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Helyesen feltételezed, hogy az energia, amelyről mi a 
szexuális energiacserék tárgyalásánál beszélünk, egyfajta vibrációs híd 
a tér/idő és az idő/tér között. Habár e különbségtétel nem áll távol a 
most következőktől, a most következők fényt deríthetnek erre az 
alapkijelentésre. 

Az elfátyolozási eljárás következtében a férfitől a nő felé továbbított 
energia más, mint a nőtől a férfi felé továbbított energia. A férfi és a 
nő tudat/test/lélek komplexumának polaritáskülönbsége miatt a férfi 
fizikai energiát tárol, a nő pedig mentális illetve gondolati/érzelmi 
energiát. Mikor a harmadik denzitású szexuális energiacsere lezajlik, 
akkor a férfi a fizikai energia kisülését kínálja fel. A nő eközben felfris-
sül, sokkal kevesebb fizikai vitalitása lévén. Ugyanakkor –––– ha megen-
geditek ezt a kifejezést –––– a nő kisüti az eltárolt mentális és gondola-
ti/érzelmi energiájának kiáramlását. Eközben inspirációt, gyógyulást 
és áldást kínál a férfinak, aki természeténél fogva kevésbé vitális ezen a 
téren. 

Most pedig kérhetnénk-e még egy teljes kérdést. 

87.28 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Miért különbözik a férfi és a nő természetrajza? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Amikor az elfátyolozási eljárás megvalósult, akkor a 
férfi polaritáshoz a Tudat Mátrixa vonzódott, a nőhöz pedig a Tudat 



AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE, NYOLCVANHETEDIK ÜLÉS 

137 

Potentátora; a férfihez a Test Potentátora, a nőhöz a Test Mátrixa. 
Megkérdezhetjük, van-e még rövidebb kérdés, mielőtt lezárjuk ezt a 
munkaszakaszt? 

87.29 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Tehetünk-e bármit a közvetítő kényelméért vagy a kapcso-
lat javításáért? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A tömjénző javasolt újraigazítását hasznosnak fogjuk 
találni. A beállítások jók. Lelkiismeretesek voltatok, barátaim. Most 
távozunk tőletek az Egy Végtelen Teremtő szeretetében és fényében. 
Járjatok hát vidáman örvendezve az Egy Végtelen Teremtő szereteté-
ben és kimondhatatlan békéjében. Adonai.  
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88.0 Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Köszöntelek benneteket az Egységes Végtelen Terem-
tő szeretetében és fényében. Most kommunikálunk. 

88.1 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Megadnád, kérlek először a közvetítő állapotát? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A fizikai komplexumi energiadeficit tekintélyes e 
tér/időben. Szintúgy jelentős veszteség érte a vitális energiákat. Habár 
ezek az energiák még mindig belül vannak azon a torzuláson, amit 
esetleg erőnlétnek mondanátok. 

88.2 KérdezőKérdezőKérdezőKérdező: : : : Mindazok közül, amit korábban ezen energiák utántöltésére 
megemlítettél, ebben a konkrét tér/időben melyik volna a legalkalma-
sabb e mindkét energiafajta újramegtöltésére? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Mint azt megfigyeled, többféle tényező járul hozzá az 
erőnléti torzulások segítéséhez és a gyengeség irányú torzulások jobbra 
fordításához ebben az instrumentumban. Mi azt javasoljuk mindegyi-
kőtök számára, hogy a már megtanult többféle dolgot alkalmazzátok 
folyamatosan. 

Kiválasztanánk megtárgyalni egy fizikai torzulást. A negyedik 
denzitású negatív kegyencek, akik jelenleg csoportotokat látogatják, 
egy némiképp súlyos egyensúlytalansági komplexumot erősítenek eme 
instrumentum kézi nyúlványaiban, valamint egy ettől kisebb mérték-
ben a mellkasi tájék eltorzulásait. Javasoljuk, hogy fordítsatok gondot 
az eme nyúlványok bármely szükségtelen használatától való tartózko-
dásra. Mivel e közvetítőnek nem fog tetszeni ez a javallat, így a megfe-
lelő elbeszélgetést javasoljuk. 

88.3 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Ebből azt feltételezem, hogy az ötödik denzitású kísérőnk 
még mindig szabadságon van. Ez így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Az ötödik denzitású kísérőtök jelenleg nem kísér tite-
ket. Mindamellett nem pihen. 
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88.4 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Jó-e a tömjén füstölő, amit beszereztünk? Még az ülés vége 
előtt ki fog aludni. Jobb lenne, ha nem aludna ki az ülés vége előtt? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A füstölő új konfigurációja nagy segítség az ezen 
munkaüléseket körülvevő finomabb energiamintáknak. Ha folyama-
tosan égő mennyiségű tömjén volna, az hasznos lenne. A nehézség 
azonban abban rejlik, hogy úgy kellene gondoskodni erről, ami nem 
nyomja el ezt a zárt helyiséget az effluvium és az égés fizikai terméké-
nek mennyiségével. Ha választani kell aközött, hogy hagyjuk a töm-
jént leégni vagy hogy a füst túlságosan nagy legyen, akkor az előbbit 
javasolnánk mint hasznosabbat. 

88.5 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A közvetítő említést tett egy olyasmiről, amire ő átszivár-
gásként hivatkozik, avagy hogy néha tudatában van e munkaülések 
alatt a kommunikációnak. Mondanál erről valamit? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A közvetítő tudat/test/lélek komplexuma itt van ve-
lünk. Ahogy ez az entitás eszmélni kezd a mi denzitásunkbani fény- és 
tevékenység-megélések metafizikai bölcsőjéből, érzékelni kezdi a gon-
dolatmozgást. E gondolatokat semmivel nem fogja fel jobban annál, 
mint ahogy a harmadik denzitású csecsemőtök az általa érzékelt első 
szavakat felfoghatja. Az élmény várhatóan folytatódni fog, s egy ter-
mészetes folyománya ezen ülések jellegének és azon módszernek, 
mellyel ez az instrumentum nyitottá tette magát a mi szavainkra. 

88.6 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Az instrumentum annak visszatérését említette, hogy ezen 
ülés előtt ki kell mennie a fürdőbe. Az alacsony vitális energia miatt 
van ez? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Része az oknak a lecsökkent vitális energiaszint. Ez az 
entitás olyan szintjét viseli el az általatok fájdalomnak nevezett torzu-
lásnak, amit népetek közül kevesen élnek át az energiák jelentős kime-
rülése nélkül. Az entitás állhatatossága csakugyan figyelemre méltó. 
Mindazonáltal az entitás ily módon merült ki, és ezen túl egyéb torzu-
lásokat is –––– úgymint élmények változatossága –––– kiemelkedni érzett, 
mivel ez egy mód a fizikai fájdalom befelé tekintő megélésének ki-
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egyensúlyozására. Az entitásért való aggodalom végett az efféle tevé-
kenységeket ellenezték. Ez tovább apasztotta az entitást. 

Így hát az akarat, hogy szolgálatára legyen a Teremtőnek azáltal, hogy 
ezeken a munkaüléseken mint instrumentum önmagát felajánlja, le-
hetőséget kapott az elhatározás kipróbálására. Ez az entitás némi vitá-
lis energiát használt el az akarat felszítására és újratöltésére. Fizikai 
energiát nem használt az instrumentum, de a vitális energiákat 
megcsappantotta, hogy ennek az entitásnak újra meglegyen rá a lehe-
tősége, hogy tudatosan az Egy Végtelen Teremtő szolgálata mellett 
döntsön. 

88.7 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A kis kristály, melyet az ülés alatt az instrumentum magán 
használ, jár valamilyen előnnyel vagy hátránnyal? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. E kristály előnyös addig, ameddig az azt feltöltött férfi 
a pozitívan irányult módon működik. 

88.8 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Ki töltötte fel a kristályt? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ezt a kristályt a Neilként ismert töltötte fel az instru-
mentum általi használatra. 

88.9 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Az első torzulás megnyirbálása lenne elmondani nekünk 
azt, hogy még mindig pozitív módon végzi-e a dolgát, nemde? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Úgy észleljük, válaszoltál a saját kérdésedre. 

88.10 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A kiadónk képeket kér az Egység Törvénye könyv számára, 
amely most megy a nyomdába. Észrevételeznéd a tanácsolhatóságát, 
előnyét vagy hátrányát, mágikusan vagy egyéb módon, hogy a könyv-
ben képeket közöljünk erről a sajátos felállásról, a közvetítőről és a 
kellékekről? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A gyakorlati tanácsolhatósága egy efféle projektnek 
teljes mértékben a ti megítélésetek műve. Vannak mágikus megfonto-
lások. 

Elsőként, ha a munkaülésekről fényképeket kívántok készíteni, akkor 
a kép legyen az, aminek látszik; vagyis az a jó, ha egy tényleges ülésről 
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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. 

Másodikként, nem ajánlatos az instrumentumot vagy a munkaszoba 
bármely részletét az idő alatt fotózni, amíg az instrumentum transz-
ban van. Ez egy keskeny sávú kapcsolat, és amennyiben jelenlétük 
szükséges, úgy az elektromos és elektromágneses energiákat kívánatos 
állandó szinten tartani, vagy máskülönben teljesen száműzni jelenlé-
tüket. 

88.11 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Bocsánat. Csak tessék. Ha folytatni kívántad, folytasd. Ha 
nem, akkor kérdezni fogok. 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Azt akartuk mondani, harmadikként, hogy mihelyst 
az instrumentum érzékeli a fényképkészítést, akár az ülés előtt, akár 
azt követően, az instrumentumnak folyamatosan reagálnia kell a be-
szédre, ezzel biztosítva, hogy ne lépjen át transzba. 

88.12 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Abból, amit elmondtál nekem, akkor a következőt gondol-
tam ki: Miután egy ülés befejeződött és az instrumentum felébredt, 
még mielőtt megmozdítanánk az instrumentumot, folyamatosan be-
széltetni fogjuk őt magunkhoz, mialatt én képeket készítek arról a 
helyzetről, amelyben az instrumentum ilyenkor van. Pluszban még 
ehhez néhány más képet is készíteni fogok az instrumentumról a má-
sik szobában, meg valószínűleg magunkról is, hogy legyenek plusz 
képek rólunk, ahogy a kiadó kéri. Ez vajon az optimális, vagy az egyik 
optimális betöltése ennek a követelménynek? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Igen. Arra kérünk titeket, hogy a fényképek a valósá-
got tükrözzék, dátummal legyenek ellátva és világos képet mutassa-
nak, hogy ne kételyt, hanem hiteles kifejezést nyújtsanak azok számá-
ra, akik az igazságot keresik. Mi az Egység Törvényének szerény hír-
nökeiként jövünk hozzátok, vágyunk a torzulások csökkentése. Arra 
kérünk, hogy ti, akik a barátaink vagytok, a fent tárgyaltak mintájára 
hozzátok meg döntéseiteket, és ne a lényegtelen részletek gyors eltávo-
lítása vezéreljen, hanem mint mindenkor, ezt is egy újabb lehetőség-
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nek tekintsétek, hogy a szakértő módjára saját magatok lehessetek, és 
bármely áltatás nélkül pontosan azt nyújtsátok, ami bennetek és vele-
tek van. 

88.13 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Köszönjük. A tarot kezdeti kifejlesztésével kapcsolatban 
szeretnélek kérdezni, hogy hol jött létre először ez a fogalom, és hol 
jegyezték le először a tarot, hogy hol… a legelső elképzelését? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A tarot fogalma az általatok Vénusznak nevezett 
planetáris influenciáról ered. 

88.14 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A földieknek adták… –––– hadd kérdezzem meg –––– azt mon-
dod, onnét ered… Ezt a fogalmat egy oktatási eszköznek találták ki az 
akkori vénuszlakók számára, vagy a vénusziak találták ki egy oktatási 
eszköznek a földiek számára? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A tarot a Vénusz harmadik denzitású lakossága fejlesz-
tette ki tér/időtök jókora mértékén keresztül a múltatokban. Miként 
említettük, a vénusziak harmadik denzitású tapasztalata sokkal mé-
lyebben és harmonikusabban foglalkozott azzal, amit ti a más-énekkel 
való kapcsolatnak mondanátok; szexuális energiacserés munkával, 
filozófiai és metafizikai kutatásokkal. Sok-sok generáció munkájának 
eredményeként arról, amit mi az archetípusi elmének képzeltünk el, 
megszületett a tarot, melyet a mi népünk tanulási segítségül használt 
fel a mágikus személyiség kifejlesztésében. 

88.15 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Találgatni fogok, hogy azok a harmadik denzitású vénuszi-
ak, akik legelsőként hatoltak részlegesen keresztül a fátylon, összecsi-
pegették az információkat az archetípusi elme illetve az elfátyolozási 
módszer természetéről, s ebből kifejlesztették a tarot mint mások taní-
tásának módszerét. Ez így van? 

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

88.16 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Azt is feltételezem –––– ami lehet, hogy nem igaz ––––, hogy a 
jelenlegi lista, ami nekem van a tarot kártyák huszonkét nevéről, nincs 
teljesen összhangban Ré eredeti tarotkifejlesztésével. Le tudnád írni az 
eredeti tarot, elsőként elmondva nekem, hogy huszonkét archetípus 
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volt-e? Ez ugyanannyi kellett hogy legyen. És hogy ezek ugyanazok 
voltak-e, mint amit az egyik korábbi ülésen felolvastam neked, vagy 
voltak különbségek? 

RéRéRéRé: : : : Ré vagyok. Mint azt már korábban elmondtuk, mindegyik arche-
típus egy fogalmi komplexum, és nemcsak egyének, de az ugyanazon 
fajhoz vagy planetáris influenciához tartozók is szemlélhetik őket 
egyedi módokon. Ennélfogva nem informatív rekonstruálni a leíró 
elnevezéseiben fellelhető, meglehetősen jelentéktelen különbségeket az 
általunk használt tarot illetőleg az egyiptomiak valamint az e tanul-
mányi rendszer első tanulmányozóinak szellemi leszármazottjai által 
használt tarot közt. 

Volt egy nagy áttörés, amely akkor történt, miután a munkánk a 
harmadik dimenzióban már elvégeztetett, ami az volt, hogy a Hu-
szonkettes számú Arkánum, melyet mi a Választásnak neveztünk, 
helyes hangsúlyt kapott. A mi saját megtapasztalásunkban tisztában 
voltunk azzal, hogy kell léteznie egy ilyen egyesítő archetípusnak, ám 
nem adtunk neki megfelelő fogalmi komplexumot arra a célra, hogy 
ezt az archetípust a leghatékonyabban használjuk fel az evolúciónk 
előlendítése érdekében. 

88.17 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Egy állítást fogok tenni az egynémelyik archetípust illető 
felfogásomról, majd hagylak kijavítani ezt az állítást. Úgy tűnik ne-
kem, hogy a Tudat, a Test és a Lélek Szignifikátorára ezek mindegyi-
kében hatással van a Katalizátor. Ez létrehozza a Tapasztalatot, mely 
aztán elvezet az Átalakuláshoz, és előáll a Nagy Út. Ez a folyamat 
ugyanaz a tudatra, a testre és a lélekre. Ezek mindegyikőjük számára 
különböző tapasztalatot hoznak létre a hármójuk közti különbözőség 
végett. Az Átalakulás kissé eltérő. A Nagy Út valamennyire eltérő, de 
az archetípusok lényegében mind ugyanazt teszik. Ők csupán a tu-
dat/test/lélek komplexum három különböző részére hatnak, hogy így 
az egész archetípusi elmét belesűríthessük abba a kijelentésbe, hogy a 
Szignifikátor komplexszé tételével út nyílt a Katalizátor előtt, hogy 
hatékonyabban termelődjék ki az Átalakulás. Kijavítanád az állításo-
mat, kérlek? 
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Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Kijelentésedben a helyességet olyannyira körbefonják 
a legalapvetőbb félreértések indái, hogy az állításod kijavítása nehéz-
kes. Megjegyzéseket fogunk tenni, s e megjegyzésekből arra kérünk, 
engedj egy lehetséges fogalomalkotási átszerveződést végbemenni. 

Az archetípusi elme a tudat komplexumnak egy jókora és sarkalatos 
szelete, a legalapvetőbb elemeinek egyike, s az Egységes Végtelen Te-
remtő keresőjének az egyik leggazdagabb információforrás. Megpró-
bálni besűríteni az archetípusokat egy téves vállalkozás. Minden egyes 
archetípus önmagában is jelentős dolog, melynek megvannak az ő 
saját fogalmi komplexumai. Habár informatív áttekinteni az egyik 
archetípus kapcsolódásait a másikhoz, elmondható, hogy a vizsgáló-
dásnak e vonala másodlagos az egyes archetípusok jelképezte legtisz-
tább gestalthoz38, látványhoz vagy melódiához, mind az intellektuális, 
mind pedig az intuitív elme számára. 

A Tudat, a Test és a Lélek komplexumok Szignifikátorai önmaguk-
ban is komplexek, a Katalizátor, a Tapasztalat, az Átalakulás és a 
Nagy Út archetípusai pedig a leggyümölcsözőbben önálló komple-
xumokként szemlélendők, amelynek mind saját dallama van, amivel 
megtöltheti az elmét annak természete felől. 

Arra kérünk, vedd fontolóra, hogy az archetípusi elme megtölti azon 
gondolatokat, melyeknek aztán kihatásuk lesz a tudatra, a testre vagy 
a lélekre. Az archetípusoknak nincsen közvetlen kapcsolódásuk a test-
hez vagy a lélekhez. Mindet a tudatalatti elme magasabb szintjein 
keresztül kell felrángatni a tudatos elmébe, onnét pedig elszökhetnek, 
ahová csak elszólítják őket. Mikor irányított módon használják fel 
őket, igencsak hatásosak. 

Ahelyett, hogy folytatnánk az előző állításod kötöttségein túlon, szíve-
sebben vennénk most egy újrakérdezéseddel kapott lehetőséget, hogy 
pontosabban válaszolhassunk neked. 

                                                 
38 A gestalt német szó (=alak). A német pszichológia egyik irányzatának alapgondo-
lata, hogy az egész alak észlelete több a részek egyszerű összegénél, és elsődleges. 



AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE, NYOLCVANNYOLCADIK ÜLÉS 

145 

88.18 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A következő kérdéseket csupán az e fogalmak tanítási mód-
szerének lehetséges letisztázása érdekében teszem föl, amik lehet, hogy 
fontos vezérfonalakat fognak megadni nekem maguknak a fogalmak-
nak a megértéséhez. Ré a tarot kártyákhoz hasonló kártyákat használt 
az oktatási célra a harmadik denzitásban? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Nem. 

88.19 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Mit használt Ré a harmadik denzitásban? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A mágikus vizualizációs gyakorlásaid során tudatában 
vagy az olykor meglehetősen komplex vizualizációk mentális beállítá-
sainak. Ezek mentálisak és az elme által megrajzoltak. Egy másik, kul-
túrátokban jól ismert példa az Egy Végtelen Teremtő szeretete Ke-
reszténységnek nevezett torzulásának miséjén történő vizualizáció, 
ahol élelmiszereteknek egy piciny szeletét látják egy mentálisan beállí-
tott de teljesen valódi, a számotokra Jehoshuaként ismert embernek, 
vagy miként most hívjátok ezt az entitást, Jézusnak. A képzési idősza-
kon át fenntartott vizualizációnak e módszere volt az, miképp eme 
fogalmakkal dolgoztunk. 

A fogalmakat olykor-olykor lerajzolták. Mindazonáltal a kártyánkénti 
egy vizualizáció elképzelésére mi nem gondoltunk. 

88.20 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Miként közölt akkor a tanár információkat a diáknak a 
vizualizációval kapcsolatosan? 

Ré: Ré: Ré: Ré: A módszer kabalisztikus volt, tehát a szájhagyomány útján, a száj-
ból a fülbe. 

88.21 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Azután amikor Ré próbálta megtanítani az egyiptomiakat a 
tarot fogalmára, akkor ugyanezt a módszert használták, vagy egy má-
sikat? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ugyanezt a módszert használtuk. Mindamellett azok, 
akik utánunk voltak tanító/tanulók, először legjobb képességük sze-
rint lerajzolták e képeket a beavatás helyén, később pedig a vizualizá-
ciók reprezentációját hordozó, ti úgy mondanátok: kártyákat kezdték 
el használni. 
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88.22 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Az Udvari Arkánum és a Kis Arkánum Ré tanításainak 
része volt, vagy valami olyasmi, ami később keletkezett? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Azok a kártyák, melyekről te beszélsz, a kháldeusok és 
a sumérek befolyásának eredményeként születtek. 

88.23 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Korábban említetted, hogy a tarot egyfajta jövendölési 
módszer volt. Elmagyaráznád ezt? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Elsőként külön kell választanunk a tarot mint jöven-
dölési módszert ettől a Nagy Arkánumtól mint az archetípusi elme 
huszonkét archetípusának ábrázolásától. 

Az értéke annak, amit asztrológiának neveztek, akkor jelentős, ha 
olyan beavatott entitások használják, akik megértik –––– ha megbocsátjá-
tok a névhibát –––– a Zavar Törvényének olykor bonyodalmas megfon-
tolásait. Amint az egyes planetáris influenciák szférátok energiahálóza-
tába belépnek, úgy mozgatják a szférán lévőket, miként a szférátok 
körül mozgó Hold mozgatja a vizeiteket. A ti saját természetetek a víz, 
abban az értelemben, hogy tudat/test/lélek komplexumokként köny-
nyű benyomást gyakorolni rátok és mozgatni titeket. Valójában, uta-
toknak és vigíliátoknak ebben a denzitásban ez az igazi nyitja és ter-
mészete: hogy ne csak mozgassanak, hanem ki is képezzétek magato-
kat a preferált módú mozgásotokról tudatban, testben és lélekben. 

Következésképp amint valamely entitás belép a planetáris energiahá-
lóba, két fő planetáris befolyást tapasztal meg minden entitás: a fogan-
tatásét, mely az inkarnáció fizikai, citromszín manifesztációjával kap-
csolatos; és az általatok születésnek hívott pillanatét, amikor először 
szívódik be lélegzet a kémiai sárgasugár testkomplexumba. Így aztán 
akik ismerik a csillagokat és azok állását és befolyását, azok látni képe-
sek egy meglehetősen szélesen megrajzolt térképét annak az országnak, 
amin egy entitás átutazott, átutazik és várhatóan át fog utazni, legyen 
ez akár a fizikai, akár a mentális vagy a spirituális szint. Az ilyen enti-
tás már a beavatotti képességeket fejlesztette ki, amik népetek körében 
általában pszichikaiként vagy paranormálisként ismertek. 
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Mikor az archetípusokat csillagjóslás célzatú kártyák közé keverik, 
melyek az úgynevezett Udvari Arkánumot és Kis Arkánumot alkotják, 
akkor ezek az archetípusok fölmágneseződnek a kártyákkal dolgozó 
pszichikai benyomásaihoz, és így válnak egy kapcsolódás instrumen-
tumává az asztrológiai értelmezések és megsejtések gyakorlója vala-
mint az információkérő közt. Az ilyen archetípusi reprezentációk 
gyakran oly módon tűnnek fel, hogy láthatólag érdekes eredményeik, 
jelentős együttállásaik vannak a kérdező számára. Önmagában a Nagy 
Arkánumnak nincs jogos helye a jövőlátásban, inkább eszköz az énnek 
az én általi további megismerésében azzal a célzattal, hogy egy beha-
tóbb, élesen fölismert jelen pillanatba lépjen. 

88.24 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Rének kellett hogy legyen egy tanterve vagy képzési menete 
a huszonkét archetípusra, akár a harmadik denzitású Ré 
csoportjabéliek, akár később, az egyiptomiak számára. Leírnád a kép-
zési menetnek ezt a forgatókönyvét? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez legyen az utolsó kérdése ennek a munkaülésnek. 

Mi még inkább helyénvalónak érezzük a terveink megtárgyalását a ti 
bolygótok beavatottjait az archetípusi elme őstípusainak e sajátos vál-
tozatával való megismertetését illetően. Az első fokozatunk a képek 
bemutatása volt, egyiket a másik után, a következő sorrendben: egyes, 
nyolcas, tizenötös; kettes, kilences, tizenhatos; hármas, tízes, tizenhe-
tes; négyes, tizenegyes, tizennyolcas; ötös, tizenkettes, tizenkilences; 
hatos, tizenhármas, húszas; hetes, tizennégyes, huszonegyes; huszon-
kettes. Ily módon megkezdődhetett a tudat, a test és a lélek közti 
alapvető kapcsolódások feltérképezése, mivel mikor valaki összehason-
lítva látja például a Tudat Mátrixát a Test illetve a Lélek Mátrixával, 
akkor bizonyos előzetes következtetésekre juthat. 

Mikor ezeket a vizualizációkat a tanítvány végül elsajátította, és az 
archetípusoknak mind a hét osztályát végiggondolta, áttekintvén a 
tudat, a test és a lélek közti kapcsolatokat, akkor pedig az archetípu-
sok párokban való áttanulmányozását javasoltuk: egyes és kettes; hár-
mas és négyes; ötös; hatos és hetes. Folytathatod ilyen formában a 
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testi és lelki archetípusokra. Észre fogod venni, hogy a Szignifikátor 
fontolgatása pár nélkül maradt, mivel a Szignifikátor a Huszonkettes 
Archetípussal párosítandó. 

A puhatolódzás eme irányzékának végére a tanítvány mind mélyebben 
és mélyebben kezdte felfogni az egyes archetípusok minőségeit és re-
zonanciáit. Ennél a pontnál –––– különféle egyéb spirituális evolúciós 
segítségek fölhasználásával –––– arra bíztattuk a beavatottat, hogy megta-
nuljon az egyes archetípusok bőrébe bújni, s ami a legfontosabb: meg-
ismerni az illúziótokban lehetséges legjobb módon, hogy az archetípus 
személyiségének önmagára öltése spirituálisan vagy metafizikailag 
mikor üdvös. 

Mint láthatod, sok kreatív munkát végzett minden beavatott. Nekünk 
nincs dogmánk, amit felkínálhatnánk. Mindenki azt érzékeli, ami 
szükséges és segítségéül van az énnek. 

Megkérdezhetjük, hogy vannak-e rövid kérdések, mielőtt elhagynánk 
ezt a munkaszakaszt? 

88.25 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Van valami, amit tehetünk a kontaktus javításáért, vagy 
hogy az instrumentum kényelmesebben érezze magát? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Újra óvunk titeket a közvetítő kezeinek eltorzulásait 
illetően. A rajtuk való negyedik denzitású befolyás kínos lehet, abban 
az értelemben, hogy ha ezt lankadatlanul hagyjátok folytatódni, akkor 
arra, amit műtétnek hívtok, majdhogy haladéktalanul szükség lesz. 

A beállítások jók. Igényesek voltatok. Búcsúzunk tőletek, barátaim, az 
Egy Végtelen Teremtő szeretetében és fényében. Járjatok hát vidáman 
örvendezve az Egy Végtelen Teremtő szeretetében és dicső békéjében. 
Adonai. 
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89.0 Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Köszöntelek titeket az Egységes Végtelen Teremtő 
szeretetében és fényében. Most kommunikálunk. 

89.1 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Megadnád először légy szíves az instrumentum állapotát? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Az előzőleg elmondottak szerinti. 

89.2 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Két személyes jellegű kérdésem lenne. Elsőként, a legutóbbi 
intenzív meditáció során a közvetítő nagyon erős szoktatást érzékelt 
egy entitástól, aki nem azonosította magát, és nem távozott el, mikor 
erre kérte. Elmondod nekünk, hogy mi történt ekkor? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Azt találjuk az instrumentumról, hogy megadatott 
számára a lehetőség, hogy csatornája legyen egy korábbról ismert jó-
akarónak. Ez az entitás nem volt képes megfelelni a szellemek kikér-
dezésének a Krisztus nevében, amely mint a pozitív és negatív irá-
nyultságúak közti megkülönböztetési módszer, eme instrumentum-
nak a torzulása. Következésképp, némi ellenállás után, az entitás szük-
ségét látta távozni. 

89.3 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Ez a bizonyos entitás az az ötödik denzitású, aki elég gyak-
ran a látogatónk volt korábban? 

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

89.4 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Újra velünk van jelenleg? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Nem. A beszélési kísérlet az ezen entitás kegyenceinek 
szemfülessége végett történt, mely észrevett egy olyat, amit a természe-
tes telepatikus képesség föllobbanásának lehetne nevezni az instru-
mentum részéről. Ez a képesség visszatérő a tizennyolc napszakasz 
ciklusával, mint a múltkorában említettük. Következésképp az entitás 
úgy határozott, hogy megint másik módon kísérel meg az instrumen-
tumhoz hozzáférkőzni a szabad akarat szerint. 
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89.5 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Az volt-e ez, amire én egy képességnövekedésként hivatkoz-
nék, hogy az alapfrekvenciáknak egy szélesebb tartományából fogad-
jon telepatikusan, s az ne csak a Konföderációt foglalja magában, ha-
nem eme bizonyos entitást is? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez téves. A ciklus csúcspontja kiélesíti a jelfölvevő 
képességet, de a vivőhullám alaptermészetén nem változtat. Mondjuk 
úgy, hogy nagyobb ereje van a vevőantennának. 

89.6 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A kérdés talán semmitmondó, de a Konföderáció egy ötö-
dik denzitású entitása, aki pozitívan polarizált, ugyanazon a frekvenci-
án továbbít, mint a mi negatívan sarkosult ötödik denzitású kísérőnk? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez így van, s ez az oka, amiért a Végtelen Teremtőt 
Szolgáló Bolygók Konföderációja örömmel veszi minden kontakt 
kikérdezését. 

89.7 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Második kérdés: Jim úgyszintén igen erős szoktatást érzett, 
amely kéretlen volt, mialatt Latwiit csatornázta nemrég az ő személyes 
meditációi során. Ezt is elmondanád nekünk, hogy ezekben az esetek-
ben mi történt? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Az entitásnak, aki a kísérőtök volt, csak egy kicsivel 
alacsonyabb frekvenciája van a Latwiiként ismert társas memória 
komplexuménál. Latwii ugyanakkor a Konföderáció egyes számú vi-
gasztalója is a Jimként ismert vibrációs komplexum szintjén kereső 
entitásoknak. Így hát ugyanez a kísérő próbált kapcsolatba lépni ezzel 
az instrumentummal is, jóllehet ennek az instrumentumnak jókora 
nehézséggel járna a valódi kontaktus megkülönböztetése a kísérőtök-
kel való járatlansága folytán ebben a fajta szolgálatban. Mindazonáltal 
jó, hogy ez az instrumentum is választott egyfajta módszert a kontak-
tok kérdőre vonására. 

89.8 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Hány évünkkel ezelőtt ért véget Ré harmadik denzitása? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Az e pont megállapításához szükséges számítások ne-
hezek, mivel oly sok gyülemlik föl abból, amit ti időnek hívtok, a 
harmadik denzitás előtt és után, miként ti az idő folyását a ti néző-
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pontotokból szemlélitek. Általánosan elmondhatjuk, hogy a mi dön-
téshozatali örömidőnk hozzávetőleg 2,6 millió Nap-évetekkel a múl-
tatokban volt. Mindamellett–––– kijavítjuk ezt az instrumentumot. A ti 
kifejezésetek milliárd, 2,6 milliárd évetekkel a múltatokban. Mind-
amellett jelenleg ez, ahogy mondjátok, nem sokat nyom a latba, mert 
a mi közbenső tér/időnk megélése nagyon nem úgy zajlott, mint a ti 
harmadik denzitású tér/idős megtapasztalásotok. 

89.9 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Úgy tűnik, hogy Ré harmadik denzitásának vége egybeesett 
az e bolygó második denzitásának kezdetével. Ez így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez nagyjából így van. 

89.10 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A Vénusz bolygó ekkor egy negyedik denzitású bolygóvá 
vált? 

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

89.11 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Később pedig ötödik denzitású bolygóvá? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Később egy negyedik/ötödik denzitású bolygóvá vált, 
majd azután időtök jókora mértékéig egy ötödik denzitású bolygóvá. 
Mind a negyedik, mind az ötödik denzitású élettapasztalás lehetséges 
volt az általatok Vénusznak nevezett planetáris befolyáson. 

89.12 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Jelenleg mi a denzitása? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Mag vibrációs frekvenciája a hatodik denzitás. Mind-
amellett mi társas memória komplexumként azt szavaztuk meg, hogy 
elhagyjuk azt a befolyást. Ennélfogva az e planetáris influenciát bené-
pesítő lények a jelen tér/időben ötödikdenzitású entitások. A bolygó 
ötödik/hatodik denzitású bolygónak tekinthető. 

89.13 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Mi volt az eltávozás oka? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Szolgálatra kívántunk lenni. 

89.14 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Itt van nálam egy pakli huszonkét lapos tarot kártya, mely-
nek lapjait értesüléseink szerint a nagy gízai piramis falairól másolták 
le, azt gyanítanám. Ha szükséges, leközölhetjük ezeket a kártyákat az 
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épp előkészítés alatt álló könyvben. Kérdezném Rét, hogy ezek a kár-
tyák pontos másai-e annak, ami a Nagy Piramisban található? 

RRRRé: é: é: é: Ré vagyok. Tekintélyes a hasonlóság. 

89.15 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Más szóval elmondhatnánk-e, hogy ezek mondjuk 95%-nál 
nagyobb helyességgel képviselik azt, ami a Nagy Piramis falain áll? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Igen. 

89.16 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Miként tehát én ezt értelmezem: Ré ezeket az archetípusi 
fogalmakat átadta Egyiptom papjainak, akik azután fölrajzolták őket a 
Nagy Piramis egyik kamrájának falaira. Mi volt a technikája ezen 
információk átadásának a papokhoz? Ré ezidőtájt az egyiptomiak közt 
járt-kelt a földön, vagy ez valamiféle csatornázás révén zajlott? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez részben régi tanítások, részben pedig látomások 
révén zajlott. 

89.17 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Vagyis ebben a konkrét időszakban Ré már rég eltávozott a 
bolygóról, már ami az egyiptomiak közt járást illeti. Így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Igen. 

89.18 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Ki szeretném kérdezni Rét ezen kártyák mindegyikéről 
azért, hogy jobban értsem az archetípusokat. Egyet lehet érteni ezzel? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Mint azt korábban ismertettük, ezek az archetípusi 
fogalmi komplexumok tanulás/tanítás eszközei. Következésképp, ha 
olyan információkat nyújtanánk, amelyek nem a tanítvány észrevéte-
leire jövő válaszok, akkor megsértenénk a tanuló/tanító szabad akara-
tát azáltal, hogy tanító/tanulók és tanuló/tanítók lennénk egyszerre. 

89.19 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Ebben az esetben kérdezni foglak… Kifejtetted, hogy Ré a 
mágikus személyiség kifejlesztésére használta a tarot. Ezt egy olyan 
rendszerrel értétek el, hogy megtanultatok gondolatban a lényegévé 
válni az egyes archetípusoknak, s ily módon fejleszteni ki a mágikus 
személyiséget? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez téves. Az én archetípusba öltöztetése azon szakértő 
haladó praktikája, aki már régóta tanulmányozza ezt az archetípusi 
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rendszert. A fogalmi komplexumokat, melyek együtt a tudat egy je-
lentős és gazdag részének architektúráját hivatottak reprezentálni, 
egyedi fogalmi komplexumokként szánták tanulmányozásra úgymint 
Mátrix, Potentátor, stb. a tudat/test/lélek kapcsolódások megfigyelé-
sében, valamint párokban, némi összpontosítással a férfi és női polari-
tásokra. Ha ezeket tanulmányozzák, eljön a pillanat, mikor a mélytu-
dat mélységes gyászdala és örömteli éneke sikeresen előhozható a má-
gikus személyiség egynémely nézőpontjának fölerősítésére, artikulálá-
sára és kiemelésére. 

89.20 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Elmondtad, hogy minden egyes archetípus egy fogalmi 
komplexum. Lennél kedves definiálni, mit értesz ezen a kijelentésen? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A dolog felszínét nézve az ilyen definíció céltalan, 
mivel az körkörös. A fogalmi komplexum fogalmaknak egy összetéte-
le, mint ahogy egy molekula is egy komplex struktúra, mely több 
mint egy féle energianexus vagy atom összetételéből áll. Egy moleku-
lán belül minden atomnak megvan az egyedi identitása és –––– valami-
lyen módon –––– kiszedhető a molekulából. A víz molekulája –––– kémiai 
úton –––– szétválasztható hidrogénre és oxigénre. Ezek külön nem értel-
mezhetők úgy, hogy egyenlők lennének a vízzel. Mikor a vizet példázó 
molekulaszerkezetet alkotják, akkor a kettő megcáfolhatatlanul víz. 

Épp ugyanilyen módon minden egyes archetípusnak is számos alap 
szervező atomja van. Szétválasztva őket a komplexum átfogó szerkeze-
te nem látható. Együttesen a fogalmi komplexum megcáfolhatatlanul 
egy dolog. Azonban ahogy a fizikai rendszereitekben is igen hasznos 
megérteni a lehetőségeket a víz alkotóinak természetéről, ugyanígy egy 
archetípus mivoltának megértésében is előnyös, ha van elképzelésünk 
annak alkotó fogalmairól. 

89.21 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Az Egyes Számú Archetípusban, melyet az egyes számú 
tarot kártya reprezentál, a Tudat Mátrixa úgy tűnik számomra, mint-
ha négy alapvető részből állna össze a komplexum. Ránézve erre a 
kártyára itt, elsőként és legnyilvánvalóbbként a Mágus egy rész, aztán 
valami, ami egy közeledő csillagnak látszik. Egy gólya vagy hasonló 
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madár látható egy kalickában. A kalicka tetején van valami, amit 
igencsak nehéz kivenni. Jól mondok bármit is ebben az elemzésben? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Te képek nézegetésében vagy kompetens. Még nem 
fogtad fel a Tudat Mátrixának mivoltát oly teljességgel, mint ameny-
nyire ez megbízhatóan lehetséges kontemplációval. Megjegyeznénk, 
hogy a papok rajzolta reprezentációkat némiképp torzították a 
kháldeusok asztrológiai alapú tanításaiban való járatosság, és az azokra 
való hagyatkozás. 

89.22 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Mikor Ré eredetileg képezte vagy tanította az egyiptomiakat 
a tarotra, akkor Ré oly mértékben járt el tanító/tanulóként, hogy Ré 
tanuló/tanítóvá lett? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ettől a torzulástól megkíméltük magunkat. 

89.23 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Akkor el tudnád mondani, mely információkat adtátok 
annak az egyiptomi papnak, vagy egyiptominak, akivel elsőként lépte-
tek kapcsolatba, vagy akit elsőként tanítottatok az egyes archetípussal 
kapcsolatban? Lehetséges ez a számodra az első torzulás határain be-
lül? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Lehetséges. Az első lépésünk, mint mondtuk, az volt, 
hogy bemutattuk verbális formában három kép leírását: egyes, nyol-
cas, tizenötös; majd pedig föltettük a következő kérdéseket: „Mit ér-
zel, mit jelenthet a madár?”, „Mit érzel, mit jelenthet a pálca?”, „Mit 
érzel, mit jelenthet a férfi?” és így tovább, míg a tanulók egy olyan 
rendszerben nem dolgoztak, amelyben a használt képek egy fogalmi 
rendszer fölidézőivé váltak. Ez lassú munka, mikor első alkalommal 
végzik. 

Megjegyezhetjük, együttérzően, hogy tagadhatatlanul fojtogató érzés 
számodra az e rendszer nagy tömegű megfigyelésének ellenoldali ne-
hézsége, melynél mindben van valamekkora érték, mivel minden 
egyes tanítvány egy annak a tanítványnak hasznos, egyedi módon 
fogja megtapasztalni az archetípusi elmét. Azt javasoljuk, hogy egy- 
vagy többvalaki ebből a csoportból végezze el azt, amit mi tanácsol-
tunk, annak érdekében, hogy megszegés nélkül, megfigyeléseket kí-
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nálhassunk föl ebben az érdekes tárgykörben, mely további segítségéül 
lehet az e területen kutakodóknak. 

Most pedig megjegyeznénk, hogy az instrumentumnak csaknem fo-
lyamatos fájdalomfellángolásai vannak. Ennek következtében az a 
kérésünk, hogy a támogató csoport tagjai különösen körültekintőek 
legyenek bármely téves információnál annak érdekében, hogy a lehető 
leghamarább kijavíthassunk bármely információeltorzulást. 

89.24 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Namost én úgy értelmezem, azt javaslod –––– már ami a tarot 
illeti ––––, hogy tanulmányozzuk a nekünk meglévő írásokat, és ezekből 
alkossunk kérdéseket. Ez így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Nem. 

89.25 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Bocsánat, nem pontosan értettem, mire gondoltál ezzel 
kapcsolatban. Az lenne helyénvaló, hogyha én megválaszolnám az arra 
vonatkozó kérdéseket, hogy mit gondolok, mit jelenthet az a három 
dolog, amiről beszéltél az Egyes Kártyánál, majd a Nyolcas Kártyánál, 
stb.? Erre gondoltál? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez nagyon közel van ahhoz, amire gondoltunk. Azt 
szándékoztuk javasolni, hogy egyikőtök vagy többőtök járja végig az 
általunk tanácsolt tantervet. A tarotban található archetípusokkal kap-
csolatos kérdések ezentúl azon megfigyelések alakját vehetik fel, hogy 
mi tűnik jellemzőnek az egyes archetípusokra; az egyazon besorolású 
tudati, testi, és lelki archetípusok (pl. Mátrix) közötti kapcsolódáso-
két; vagy hogy miként látszanak az archetípusok a polaritással való 
viszonyukban, különösen a párosításokban megfigyelve őket. 

Egy ezeket a megfontolásokat teljesítő tanuló bármely megfigyelése 
majd cserébe megkapja a mi magyarázatainkat. A nagy elkerülni va-
lónk az –––– első alkalmú –––– értelmezésben, hogy a tanuló/tanító számára 
egy darabka játékkártyán a különböző elemekben benne rejlik mind a 
Zavar Törvénye, mind pedig a játékkártyán lévő képek torzulásának 
nehézsége. Következésképp egy lelkiismeretes áttekintését javasolhat-
juk annak, amit idáig ezzel a tárgykörrel kapcsolatban átadtunk, 
szemben azzal, hogy a fő támpont az archetípusi képek bármely in-
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terpretációja, vagy valamely az ezen képek tanulmányozási módszere-
ként összeállított rendszer legyen. 

89.26 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Jól van, megpróbálunk majd így tenni. Ré azt ismertette, 
hogy egy nagy áttörés történt, mikor a Huszonkettes Arkánum helyes 
hangsúlyt kapott. Ez nem történt meg addig, amíg Ré „ki nem járta” 
a harmadik denzitást. Ebből azt feltételezem, hogy Rének, pozitívan 
polarizált lévén, valószínűleg kijutott ugyanabból a fátyol előtt lezaj-
lott nehézségből, abban az értelemben, hogy a negatív polaritást 
semmibe vette. Ez egy találgatás. Helyes-e vajon? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Egy bizonyos módon ez pontosan így van. A mi szü-
retünk elsöprően pozitív volt, és a negatívakkal szembeni he-
lyes-megítélésünk viszonylag kitöltetlen volt. Mindazonáltal arra 
szándékoztunk utalni, hogy az előttetek tarotként ismert rendszerben 
az én spirituális evolúciójának előrevitelére a Huszonkettes Archetípus 
megfelelő megértése –––– amennyiben használhatjuk e névtévesztést –––– 
nagymértékben elősegíti a Tudat, a Test és a Lélek Szignifikátora 
alapnézetének kiélesítését, továbbá határozottabb tehermentesítésbe 
billenti a Tudat, a Test és a Lélek komplexumok Átalakulását és Nagy 
Útját. 

89.27 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Ré népességének egy részét negatívan szüretelték le Ré 
harmadik denzitásának végénél? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Nekünk nem volt negatív szüretünk mint olyan, ha-
bár volt két entitás, akik a harmadik denzitás során a negatív avagy 
önmagukat szolgáló ösvényre szüretelték le önmagukat. Voltak emel-
lett a planetáris felszínen a harmadik denzitás folyamán olyanok, 
akiknek vibrációs mintái a negatív tartományba estek, de nem voltak 
szüretelhetők. 

89.28 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Mi volt Rének a harmadik denzitású Vénuszon inkarnált 
átlagos teljes népessége, a létszám? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Mi egy kis populáció voltunk, amely, ti úgy tekinte-
nétek, nehéz körülmények között élt. A szüretünk körülbelül 6 millió 
500 ezer tudat/test/lélek komplexum volt. Hozzávetőleg 32 millió 
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tudat/test/lélek komplexum ismételte meg a harmadik denzitást más-
hol. 

89.29 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Milyen volt a hozzáállása kicsivel a szüret előtt Ré szüretel-
hető entitásainak azokkal szemben, akik nyilvánvalóan szüretképtele-
nek voltak? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Azok, akik rendelkeztek közülünk a polaritás áldásá-
val, mély együttérzést éreztek azok iránt, akik lecövekelni látszottak a 
sötétségben. Ez a leírás ugyancsak találó, mivel a mienk egy vakítóan 
fényes planéta volt a fizikai értelemben. Ők minden próbálkozást 
megtettek, hogy kinyújtózzanak bármivel, ami csak szükségesnek lát-
szott. Mindazonáltal a pozitív ösvényen lévőknek megvan a társak 
vigasza, s mi Ré csoportja béliek figyelmünk jókora részét fordítottuk 
a spirituális vagy metafizikai szakértőség elérésének lehetőségeire, 
avagy indigósugár munkára, a más-énjeinkkel való kapcsolatokon 
keresztül. Következésképp a sötétségben lévők iránti együttérzést ki-
egyensúlyozta a fény elismerése. 

89.30 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Ré hozzáállása ugyanazon szüretképtelen entitások iránt 
más lenne-e ebben a nexusban, mint a harmadik denzitás szürete ide-
jén volt? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Lényegileg nem. Az aludni kívánóknak nem kínálhat-
tuk egyebet, csak az alvásra tervezett kényelmeket. Szolgálat csak oly 
mértékben lehetséges, amennyire kérik. Készek voltunk szolgálni 
bármiben, amiben csak tudtunk. Ez mindmáig kielégítőnek látszik 
mint a harmadik denzitásban élő más-énjeinkkel való bánásmód. A 
mi érzésünk az, hogy azzá az entitássá lenni, akit az ember szolgálni 
próbál, leegyszerűsíti annak megértését, hogy mely szolgálat szükséges 
vagy lehetséges. 

89.31 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Miféle technikákat használt a két negatívan leszüretelt 
entitás a negatív sarkosulásra egy ilyen pozitívan polarizált bolygón? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A mások feletti irányítást és a fizikai halálig történő 
uralkodást használták fel mindkét esetben. Egy efféle mészárláshoz 
nem szokott planetáris influencián eme entitások polarizálódni tudtak 
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ily módon. A ti harmadik denzitású környezetetekben, a ti élettapasz-
talásotok idején, az ilyen entitások pusztán a szent háborút viselő, 
mondjuk azt, könyörtelen despotáknak számítanának. 

89.32 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Ez a két entitás a Vénusz bolygó második denzitásából 
fejlődött ki a Vénusz többi lakosával együtt, akikből a másodikból a 
harmadik denzitásra Ré lett? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Nem. 

89.33 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Honnan származott a két entitás, akiről az imént beszéltél? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ezek az entitások Vándorok voltak a pozitív ko-
ra-ötödik denzitásból. 

89.34 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: És mégis, annak ellenére, hogy ők már végigfejlődtek egy 
pozitív negyedik denzitást, polaritást váltottak, hogy úgy mondjuk, a 
harmadik denzitásba inkarnálódva. Ez így van? 

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

89.35 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Mi katalizálta őket átváltásra? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A mi népünkben jelen volt az, ami tekinthető –––– a 
bölcsesség nézőszögéből –––– a szeretet egy túlbőségének. Ezek az entitá-
sok ránéztek a még sötétségben lévőkre, és azt látták, hogy a semleges 
vagy némiképp negatív nézőpontúak az efféle harmóniát, mondjuk 
úgy, hogy émelyítőnek találták. A Vándorok úgy érezték, hogy a sze-
retet keresésének egy bölcsesség-orientáltabb útja-módja szimpatiku-
sabb lehet a sötétségben lévőknek. 

Először megkezdte munkáját az egyik entitás. A második tüstént meg-
találta az elsőt. Ezek az entitások megegyeztek, hogy együtt szolgál-
nak, és így is tettek, az Egy Teremtőt magasztalván, ám nem úgy, 
mint tervezték. Róluk hamarosan levették, azok, akik könnyűnek 
találták ezt hinni, hogy egy sor megadott ismeret és tudás előrerepíti 
az embert a Teremtő felé. A vége ennek a Vándorok negatív negyedik 
denzitásba történő leérettségizése lett, akiknek nagy erejű személyisége 
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volt; valamint némi elmélyülése a pozitívan nem polarizálódók nega-
tívan sarkosult összetevőjének. Negatív szüret mint olyan, nem volt. 

89.36 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Mi volt e két Vándor vándorlásának indoka, illetve ők férfi 
és nő voltak? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Minden Vándor segítségül érkezett a Teremtő szolgá-
latában, mindegyik az ő saját módján. Azok a Vándorok, akikről mi 
itt beszélünk, csakugyan férfiként és nőként születtek le, mivel ez 
messze a leghatékonyabb partnerségi rendszer. 

89.37 KérdezKérdezKérdezKérdező: ő: ő: ő: Csak vad találgatás, de az egyik ilyen entitás nem az lenne, 
aki itt nekünk már jó ideje a kísérőnk a mi üléseinken, vagy igen? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Nem. 

89.38 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Akkor abból, amit mondasz, azt találgatom, hogy ezek a 
Vándorok azért tértek vissza vagy vándoroltak Ré harmadik 
denzitásába, hogy lehetőleg nagyobb bölcsességet ültessenek abba, 
amit ők egy túláradó együttérzésnek láttak a Ré kultúrában. Ez így 
van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez téves abban az értelemben, hogy inkarnáció előtt a 
Vándorok célja csupán a segítség volt mások szolgálatában. A kérdés-
nek helyessége van, amikor az abban az inkarnációbani Vándorok 
szemszögéből nézzük. 

89.39 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Én csak azt nem értem, miért gondolhatták azt, hogy egy 
bolygónak, amelyik olyan jól teljesített, mint Ré –––– amennyire én 
megmondhatója vagyok ––––, Vándorokra lett volna szüksége egy szüret 
elősegítésére. Ez egy korai szakaszában volt Ré harmadik 
denzitásának? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez a második 25,000 éves ciklusban volt. Nekünk, 
megközelítőleg mondva, harmincból hat milliós tudat/test/lélek 
komplexum szüretünk volt, kevesebb, mint 20%. A Vándorokat 
mindig vonzza a még nem polarizálódott akárhány százalék, s el is 
jönnek, mikor hívás van. Hívás volt olyanoktól, akik nem polarizá-
lódtak mint olyan, pozitívan, de akik keresték a módját, hogy pozití-
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van sarkosuljanak, és bölcsesség után kutattak, a vénuszi más-énjeik 
más-maguk iránti együttérzését önelégültnek vagy lesajnálónak érez-
vén. 

89.40 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Mi volt az attitűdje ennek a két entitásnak, miután belépést 
szereztek a negatív negyedik denzitásba, és, a fátyol megszűnni lévén, 
rájöttek, hogy polaritást váltottak? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Meghökkentek. 

89.41 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Folytatták-e ezután küzdelmüket a negatív polarizáció 
irányába egy negatív ötödik denzitású szürethez, vagy pedig valami 
mást tettek? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A negatív negyedik denzitásban működtek egy dara-
big, amíg az énjük korábban megtanult mintáit –––– e kereteken belül –––– 
visszafoglalták, s a polaritást, nagy erőfeszítések árán, visszafordítot-
ták. Jókora pozitív negyedik denzitású munkát kellett ezután rekonst-
ruálniuk. 

89.42 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Miként van Ré tudatában ennek az információnak? Mely 
módon ismeri Ré a pontos irányultságát e két entitásnak a negatív 
negyedik denzitásban, stb.? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ezek az entitások csatlakoztak Réhez a pozitív negye-
dik denzitásban az általunk tapasztalt ciklusnak egy részére. 

89.43 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Feltételezem akkor, hogy ők későn érkeztek. Ez így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Igen. 

89.44 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Nem állt szándékomban nagyon eltérni a kérdezésem erede-
ti irányától, de úgy vélem, némely ilyen kirándulás igencsak megvilá-
gosító, és segíteni fog megértenünk az evolúciós alapmechanizmuso-
kat, ami olyannyira érdekel minket. 

Ré szerint az archetípusok hasznosak akkor, amikor egy irányított 
módon használják fel őket. Mondanál példát nekem arra, mit értesz 
az alatt, hogy irányított módon használni fel egy archetípust? 
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Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Némi sajnálkozással szólunk, mikor azt közöljük, 
hogy ez lesz az utolsó hosszú kérdésünk. Tekintélyes energia van még, 
ám ennek a közvetítőnek olyan eltorzulásai vannak, amelyek rohamo-
san közelítik a biztonságos kapcsolat-fenntartási képességünk határát. 

Az archetípus irányított felhasználása az, amelyet az énen belül végez-
nek az én polarizációja érdekében, méghozzá az én javára negatív, ill. 
mások javára pozitív polarizáció esetében, a legfinomabb szinteken. 

Tartsd észben mindenkor, hogy az archetípusi elme a mélytudatnak 
egy szelete, és gondolatfolyamatokat tölt ki. Amikor az archetípust a 
mágikus sajátságokra való tekintet nélkül képezik le egy egyén napi 
megnyilvánult tevékenységeire, akkor a legnagyobb torzulások követ-
kezhetnek be, és mások szabad akaratának súlyos megszegése lehetsé-
ges. Ez szorosabban elfogadható egy negatívan polarizáltnak. Jóllehet 
a gondosabban sarkosult negatív tudat/test/lelkek39 is finoman han-
golt instrumentummal szeretnek inkább dolgozni. Megkérdezhetjük, 
vannak-e rövidebb kérdések, mielőtt elhagyjuk ezt a munkaülést? 

89.45 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Csak azt az állítást tenném, hogy érzékelésem szerint nega-
tív polaritású szüret [jobban] lehetséges a Rééhez hasonló, kevesebb 
negativitású környezetben, szemben azzal, mint amilyen környezet 
nálunk jelenleg van, és megkérdezném, hogy ez így van-e, majd pedig 
hogy tehetünk-e valamit a kapcsolat javításáért vagy a közvetítő ké-
nyelméért? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Először is, a szüret követelményei fixek. Könnyebb 
azonban teljesen vagy majdnem teljesen az ént szolgálni, hogyha kicsi 
az ellenállás. 

Ami az instrumentum táplálását illeti, további kezelését javasoljuk a 
hátoldalnak és eme instrumentum nyúlványainak, valamint a vizek 
megforgatását, hogyha lehetséges. A beállítások lelkiismeretesek. Elő-
vigyázatosságotokat kérjük a beállításokban és előkészületekben. 
Minden jó, barátaim. 

                                                 
39 Helyesen tudat/test/lélek komplexumok, feltehetőleg 
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Ré vagyok. Búcsúzom tőletek az Egy Végtelen Teremtő szeretetében 
és fényében. Járjatok hát az Egy Végtelen Teremtő erejében és béké-
jében örvendezve. Adonai. 
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90.0 Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Köszöntelek titeket az Egységes Végtelen Teremtő 
szeretetében és fényében. Most kommunikálok. 

90.1 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Elsőként add meg, kérlek az instrumentum állapotát. 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A fizikaikomplexum energiadeficit valamivel megug-
rott a folyamatos fájdalomirányú torzulások miatt. A vitális energia-
szintek a korábban elmondottak szerintiek, lekérdezések közötti enyhe 
ingadozások után. 

90.2 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Elmondanád a negyedik- és ötödik denzitású kísérőinkkel 
kapcsolatos jelenlegi helyzetet? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A negyedik denzitású kísérők serege kíséri csoporto-
tokat. Az ötödik denzitású cimbora e tér/idő nexusban kizárólag a 
saját denzitásában munkálkodik. 

90.3 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Mely módon jutnak el ezek az adott negyedik denzitású 
entitások az ő eredeti helyükről a mi pozíciónkra? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A hívás mechanizmusát előzetesen már felderítették. 
Mikor kiváltódik egy torzulás, amelynek negatív felhangja is értel-
mezhető, akkor ez a hívás bekövetkezik. Ezen felül az a fény, amiről 
már beszéltünk, mely másokat szolgáló törekvésekből sugárzódik ki 
egy meglehetősen világos és érthető módon, egy megint másik fajta 
hívás abban, hogy olyasmit képvisel, ami megkísértések általi egyensú-
lyért kiált. Harmadsorban voltak bizonyos bejárások e csoport tu-
dat/test/lélek komplexumaiba, melyeket a ti ötödik denzitású jóakaró-
tok tett lehetővé. 

90.4 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Igazából a kérdés, amit feltenni szándékoztam, az volt, hogy 
miként jutnak el ide? Miféle mozgással? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A hívási mechanizmusban a mozgás olyan, mint vár-
nád: vagyis, hogy az entitások bent vannak a planetáris 
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influenciátokon, és –––– hiszen keresztüljöttek a karanténhálón –––– szaba-
don megválaszolhatják az efféle hívást. 

A megkísértéseket annak negatív entitásai kínálják fel, amit ti a belső 
síkjaitoknak mondanátok. Ezeket a mondjuk úgy, sötét angyalokat 
hatalmába kerítette az önmagát szolgáló ösvény, amelyt felkínáltak 
nekik azok, kik régmúlt időkben jutottak át a karanténon, ezek az 
entitások pedig –––– hasonlóan a pozitív természetű angyali jelenlétei-
tekhez –––– készek gondolatban közlekedni eme planetáris influencia 
belső síkjain, az idő/térből munkálva a tér/időbe. 

Az ötödikdenzitású entitás működésmódja denzitástól denzitásig, 
méghozzá mágikus jellegű. A negyedik denzitás –––– önmagában –––– nem 
képes kiépíteni a sztrádát az energiahálózatba. Képes azonban felhasz-
nálni azt, ami sértetlenül maradt. Ezek az entitások –––– megismételve –––– 
a negyedik denzitású Orion entitások. 

90.5 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Korábban azt említetted, hogy az ötödik denzitású entitá-
sok emlékeztetnek miránk harmadik denzitásbéli földiekre, ám a ne-
gyedik denzitásúak nem. Le tudnád írni a negyedik dimenziós entitá-
sokat, és elmondanád nekem, hogy ők miért nem hasonlítanak ránk?  

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A leírást meg kell csappantani a Zavar Törvénye alatt. 
Az úgynevezett fizikai hordozók változatosságának oka a második 
denzitású fizikai hordozói formák megmaradó örökségének változa-
tossága. Annak folyamata, amit a fizikai evolúciónak neveztek, továb-
bi hatást gyakorol a negyedik denzitásban. Csak amikortól a bölcses-
ség útjai megkezdik kifinomítani az erejét annak, amit ti tágan gondo-
latnak titulálhattok, akkortól áll a fizikai komplexum manifesztáció 
közelebbről a tudatosság fennhatósága alatt.  

90.6 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Nos, hogyha a bolygónk lakossága jelenleg hasonlóan néz ki 
az ötödik denzitású entitásokhoz, akkor azon tűnődtem, hogy miért 
van ez? Ha jól értelek, az evolúció folyamata normál esetben az volna, 
hogy a harmadik denzitás arra a formára emlékeztet, amelyikből a 
második denzitásban kifejlődött, majd pedig finomodik a negyedik 
denzitásban, és tovább finomodik az ötödikben, olyanná válva, ami-
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lyennek e bolygó népessége látszik a harmadikban. Miért van ez a 
bolygó–––– úgy tűnik számomra, hogy ez a bolygó megelőzi önmagát 
abban, ahogyan a tudat/test/lélek komplexum, vagy annak test komp-
lexuma kinéz. Mi ennek az oka? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A kérdésed egy téves elképzelésen alapul. Kívánod, 
hogy kommentáljuk, vagy kívánsz újrakérdezni? 

90.7 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérlek, kommentáld a tévképzetemet, ha ez lehetséges. 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Az ötödik dimenzióban a fizikai komplexum mani-
fesztációja egyre jobban és jobban a tudatos elme komplexum irányí-
tása alatt áll. Ennélfogva az ötödik denzitású entitás fölbonthatja az 
egyik manifesztációt és létrehozhat egy másikat. Következésképp egy a 
ti népetekkel kommunikálni óhajtó ötödik denzitású entitás, vagy 
entitások komplexuma, a ti népetek fizikai komplexuma kémiai, sár-
gaszín hordozójára hasonlítást választaná. 

90.8 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Világos. Nagyon durván, ha ti történetesen valamely más 
bolygóról idehoznátok erre a bolygóra egy harmadik denzitású enti-
tást, akkor Ré ismeretei szerint mindezeknek nagyjából hány százaléka 
nézne ki a földi entitásokhoz elegendően hasonlóan ahhoz, hogy ne 
tűnjenek ki egy tömegből? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Talán öt százalékuk. 

90.9 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Akkor extrém változatosság van a harmadik létsűrűségű 
fizikai hordozó alakjában az univerzumban. Gondolom, ez a negyedik 
denzitásra is igaz. Így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Így. Emlékeztetünk rá, hogy nagy a teoretikus távol-
ság a követelményben, hogy egy végtelen teremtés teremtményei ész-
revehetetlenül hasonlóak legyenek egymáshoz, illetőleg azon jegyek 
megfigyelésében, amelyek emberinek mondhatók és az öntudatosság 
harmadik denzitású jellegzetességeire utalnak; a párokba, társadalmi 
csoportokba, rasszokba rendeződésben, s az öntudatosság használatá-
nak további jellemző módozataiban arra, hogy kifinomítsa és megke-
resse a miliő jelentését. 



AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE, KILENCVENEDIK ÜLÉS 

166 

90.10 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Nos, a Ré harmadik denzitású fizikai formákat illető isme-
retei szerint, hány százalék lenne elegendően hasonló e bolygó fizikai 
formájához, hogy az entitást embernek feltételezzük, még ha egy kicsit 
más is? Ennek nagyon durva becslésnek kell lennie, hiszen a meghatá-
rozásom is elég durva. 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez a hányad még mindig kicsi, talán úgy 13-15% 
különféle második denzitású életformák képességei végett a harmadik 
denzitású munka minden szükséges funkciójának kivitelezésére. 
Emígyen a megfigyelendők az öntudatosságra utaló magatartás és az 
entitás körüli érző környezettel való tervszerű interakció volnának, 
semmint azok a jegyek, amelyek népetek számára ismerősen idézik fel 
a ti harmadik denzitású formátok emberszerűségét. 

90.11 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Namost a kérdezésem iránya, melyet hozzákapcsolni próbá-
lok a különféle Logoszok teremtéséhez s egy archetípusi rendszer ere-
deti fölhasználásához az Ő teremtésükben –––– és bocsánatot kérek a 
lehetséges hatékonysági hiányért ennek elvégzésében, de némiképp 
nehéznek találom ezt. Namost, erre az adott Logoszra a kezdetekkor, 
még az Ő elsődenzitást teremtése előtt, az archetípusi rendszer, melyet 
Ő a teremtésére kiválasztott, tartalmazta-e a majdan kifejlődő formá-
kat, különösen ami a harmadik denzitású emberi formát illeti, vagy 
kapcsolódik ez egyáltalán az archetípusi fogalomhoz? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A formaválasztás megelőzi az archetípusi elme kialakí-
tását. Amint a Logosz megalkotja az Ő evolúciós tervét, utána a vá-
lasztott forma felruházódik. 

90.12 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Volt-e indok az e bolygón kifejlődött formák kiválasztására, 
s ha igen, mi volt az? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Nem vagyunk egészen biztosak benne, hogy a mi 
Logoszunk és számos környező, nagyjából egyazon tér/időben virágzó 
Logosz miért a kétlábú, fölegyenesedett járású második denzitású em-
berszabású majmot választotta felruházni. A mi sejtésünk az –––– melyet 
megosztunk tiveletek, feltéve, ha tisztában vagytok vele, hogy ez merő 
vélemény –––– hogy a Logoszunk az elfátyolozási eljárás továbbmélyíté-
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sében volt érdekelt a harmadik denzitású forma számára majd teljes 
valószínűségét kínálva fel annak, hogy a beszéd kifejlődése teljes el-
sőbbséget élvezzen a fogalmi kommunikációval avagy telepátiával 
szemben. Gyanítjuk azt is, hogy az úgynevezett szembefordítható 
hüvelykujjra úgy tekintett, mint kiváló módjára az elfátyolozási eljárás 
felfokozásának, hogy így az elme erőinek újrafelfedezése helyett a 
harmadik denzitású entitás –––– fizikai megnyilvánulási formája révén –––– 
a fizikai eszközök készítésére, megfogására és használatára érezzen 
késztetést. 

90.13 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Találgatni fogok azzal, hogy az archetípusok rendszere úgy 
lett megtervezve, hogy az e sajátos alapelveket még tovább kiterjessze. 
Ez így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A megfogalmazás tökéletlen. Az azonban helyes, hogy 
az archetípusi elme képei ama Logosz harmadik denzitású fizikai for-
ma-manifesztációinak gyermekei, aki a sajátos evolúciós lehetőséget 
megteremtette. 

90.14 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Namost, miként én értem, az archetípusok egy nagyon 
alapvető jellem hajlamai, melyek –––– szabad akarat szerint –––– kitermelik 
az egyes entitások élettapasztalásait. Ez így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Az archetípusi elme annak a tudatnak a része, amely 
minden tapasztalást áthat. Emlékezz, kérlek az archetípusi elme defi-
níciójára, mint azon kifinomítások letéteményesére a kozmikus vagy 
minden-tudaton, melyet ez a sajátságos Logosz készített, s amely csak 
erre a Logoszra jellemző. Ennélfogva tekinthető a tudat egyik gyöke-
rének, nem a legmélyebbnek, de bizonyos módon a legsokatmon-
dóbbnak. Az elme másik fölidézendő gyökere a faji- vagy planetáris 
tudat, amely szintén átjárja bizonyos mértékig az egyes entitások foga-
lomalkotásait. 

90.15 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Az evolúciós folyamat mely pontján fejt ki először hatást az 
entitásra az archetípusi elme? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Annál a pontnál, ahol az entitás akár véletlenül, akár 
szándékosan egy archetípust tükröz vissza, az archetípusi elme rezonál. 
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Vagyis az archetípusi visszhangok véletlenszerű aktiválása majdhogy 
azonnal megkezdődik a harmadik denzitású léttapasztalásban. A fe-
gyelmezett felhasználása ennek az eszköznek sokkal később következik 
a folyamatban. 

90.16 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Mi volt a végső célja ennek a Logosznak az archetípusi elme 
olyatén eltervezésével, amilyennek eltervezte? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Minden Logosz egy kiműveltebb kifejeződését szeret-
né megteremteni a Teremtő Teremtő általi megtapasztalásának. Az 
archetípusi elme e Teremtőkifejezési képességet szándékozik fokozni 
jobbára olyan mintákban, akár a széttárt pávafarok, ahol a Teremtő 
minden egyes arculata élénken, délcegen és hangsúlyos szépséggel 
ragyog. 

90.17 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Ismert-e Ré előtt valamely más Logosz archetípusi elméje, 
amelyik nem ugyanolyan, mint az általunk megtapasztalható? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Rének vannak entitásai, akik messzi Vándorokként 
szolgálták e más Logosz bélieket. E tapasztalás olyan volt, ami meg-
hökkenti az intellektuális és intuitív készségeket, mivel minden egyes 
Logosz olyan kísérletet állít föl, amely elegendő eltérést mutat az ösz-
szes többitől [ahhoz], hogy a más Logosz archetípusi elméjének fi-
nomságai a végsőkig homályosak [lesznek] az e Logosszal rezonáló 
tudat, test és lélek komplexumok számára. 

90.18 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Úgy tűnik, számomra legalábbis, hogy ez a Logosz jelentős 
százalékban teremtett olyan entitásokat, akiknek a háborúzás irányába 
volt torzulásuk, úgy értve, hogy ott volt ugye a Maldek, majd aztán a 
marsi megtapasztalás, most pedig a Föld. Láthatólag a Vénusz a kivé-
tel arra, hogy csaknem kimondhassuk a háborúzás uralmát. Így van-e 
ez, és lehetett-e látni előre, és be lett-e tervezve az archetípusi elme 
felépítésébe, talán nem kimondottan arra a háborúskodásra gondol-
ván, amit mi tapasztaltunk, hanem a tudatosságbéli sarkosulás szélső-
séges hatásaira? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Igaz, hogy a Logosz úgy tervezte meg az Ő kísérletét, 
hogy a lehető legnagyobb polarizációs esélyeket próbálja megvalósíta-
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ni a harmadik denzitásban. Téves, hogy a ti tapasztalásaitokra jellem-
ző fajta háborússágot betervezte volna a Logosz. Az ellenségességnek e 
kifejeződési formája egy érdekes eredmény, mely szemmel láthatóan a 
szerszámkészítő képességnek egy kísérő jelensége. A Logosz választása, 
hogy a szembefordítható hüvelykujjal rendelkező életformát használja, 
az a döntés, melyre ez a fajta háborússág visszavezethető. 

90.19 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Akkor a mi Logoszunk pozitív és negatív szüretet remélt 
kitermelődni látni az egyes denzitásokból a harmadiktól kezdve egész 
a hatodikig, mint a léttapasztalások keltésének leghatékonyabb formá-
ját, amit eme evolúciós rendszer Őáltala való kiépítésének idején is-
mert? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Igen. 

90.20 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Akkor hát be lenne építve az archetípusok alapjaiba a tuda-
tosságbéli, másokat szolgáló és önmagát szolgáló sarkosulás létrehozá-
sának mechanizmusa? Valóban, igaz ez? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Igen. Észre fogod venni a sok veleszülető részrehajlást, 
amely előrevetíti annak eshetőségét, hogy az egyik ösvény hatéko-
nyabb a másiknál. Ez volt a Logosz terve. 

90.21 KérdKérdKérdKérdező: ező: ező: ező: Akkor azt mondod, hogy mihelyst az ösvény felismerésre 
kerül, az akár pozitívan, akár negatívan polarizált entitás utalásokat 
találhat az útja mentén az illető út hatékonyságára. Ez így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Amit mondasz, az megállja helyét a saját szempontjai 
szerint, ám nem a mi kijelentésünk visszamondása. A mi sugalmazá-
sunk az volt, hogy az egyes entitások élettapasztalati nexusában, annak 
második denzitású környezetében valamint a tudat gyökereiben haj-
lamok kerültek elhelyezésre, melyek egy szemfüles egyén számára sej-
tetni engedik a két út közül a hatékonyabbat. Hadd mondjuk azt 
pontosabb melléknév híján, hogy ennek a Logosznak a hajlamiránya 
jóságos. 
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90.22 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Azt mondod tehát, hogy egy tudatküszöb alatti módon 
sugallták a második denzitásnak a két ösvény közül a hatékonyabbi-
kat, vagyis a másokat szolgáló utat. Jól mondom? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Mi nem mondtuk ki, melyik a hatékonyabb út. Ho-
vatovább a feltételezésed helyes, mivel tisztában vagy ezzel, lévén 
mindkét utat részleteiben megvizsgáltad korábbi kérdéseiddel. 

90.23 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Ez volna a nagyobb pozitív szüretek oka? Sejtésem szerint 
nem, de léteznek vajon Logoszok, akiknek nagyobb arányú negatív 
szüretjük van effajta hajlamozásból kifolyólag? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Nem. Voltak Logoszok nagyobb arányú negatív szü-
rettel. A hajlamozási mechanizmusok azonban nem változtathatnak a 
szüretelhetőség elérésének követelményein sem a pozitív, sem a nega-
tív értelemben. Vannak Logoszok, melyek egy semleges hátteret kínál-
tak, amihez képest polarizálódni kell. Ez a Logosz nem ezt választotta, 
hanem hogy a Végtelen Teremtő szeretetéből és fényéből mind belül-
ről, mind kívülről többet hagyjon meg láthatónak és elérhetőnek az Ő 
kísérletező gondviselésén keresztülhaladó tudat/test/lelkek40 érzékelé-
sei és fogalomalkotásai számára. 

90.24 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Voltak-e még más, a Logosz által felállított körülmények, 
hajlamok, következmények vagy tervek azokon kívül, amikről már 
beszéltünk az Ő részeinek denzitásokon átívelő evolúciójára? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Igen. 

90.25 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Mik voltak ezek? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Még egy, éspedig a denzitások áteresztőképessége, 
hogy így kommunikáció lehessen denzitásból denzitásba, valamint 
síkból síkba vagy aldenzitásból aldenzitásba. 

90.26 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Akkor, ahogy én látom e Logosz evolúciós tervét, egy olyan 
erőteljes léttapasztalás megteremtését vette tervbe, amilyen csak lehet-
séges, ugyanakkor egy olyanét is, amelyből a Végtelen Teremtő vala-

                                                 
40 Helyesen tudat/test/lélek komplexumok, feltehetőleg 
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miképp kitűnik, és képes –––– az akarat függvényében, a denzitások át-
járhatósága végett –––– felfokozni az előrehaladást. Pontosan fedtem le e 
Logosz általános tervét az Ő evolúciójára nézvést? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A nem megnyilvánult én viselkedését valamint az én 
más-énnel való viselkedését leszámítva meglehetősen alapos voltál. 

90.27 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Akkor tehát az útjainkat formáló s a jelenleg itt átélt tapasz-
talataink legjavát alakító fő működés az archetípusi elme és az arche-
típusok? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ezek a források egy része annak, amire hivatkozol. 

90.28 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Igazából azt kérdezem, hogy nagyjából hány százalékért 
felelősek ezek? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Újfent megkérünk, hogy gondold végig, hogy az ar-
chetípusi elme a mélytudatnak egy része. Számos szelete van ennek a 
tudatnak. A tudat forrásul szolgálhat. Az archetípusi elmét a tapaszta-
lások alapkövének kikiáltani a tudat/test/lélek komplexumi tevékeny-
ségek túlegyszerűsítését jelenti. Kérdéseddel dolgozni, ami a százalé-
kokat illeti, ennélfogva elég félrevezető a közvetlen válasz bármely 
formájában, hogy így arra kérnénk, tedd föl azt másként. 

90.29 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Semmi gond. Amúgy sem gondolom, hogy ez egy jó kérdés 
lett volna. 

Namost, mikor Ré kezdetben kitervelte az egyiptomiak evolúciójuk-
ban való megsegítését, akkor mi volt a legfőbb avagy elsődleges szem-
pont –––– és másodlagos, harmadlagos, ha megnevezheted ezeket ––––, amit 
Ré átadni szeretett volna az egyiptomiaknak? Más szóval mi volt Ré 
kiképzési terve vagy ütemrendje arra nézve, hogy az egyiptomiakat 
tudatára ébressze annak, ami az evolúciójukhoz szükséges? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Mi azért jöttünk népeitekhez, hogy kinyilatkoztassuk 
az Egység Törvényét. Azt kívántuk megértetni azokkal, akik az egysé-
gességről szerettek volna értesülni, hogy az egységben minden parado-
xon megoldódik; minden, ami elromlott, begyógyul; mindenre, ami 
elfeledett, fény derül. Nem volt tantervünk, mint nevezted, olyan 
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értelemben, hogy a szándékunk, mikor társaitok közt jártunk, annak 
megnyilvánítása volt, mit azon tanuló/tanítók kértek tőlünk, akikhez 
eljöttünk. 

Tisztában vagyunk vele, hogy a kérdezésnek ez az adott vonala, vagyis 
az archetípusi elme jellege és felépítése, arra indította a kérdezőt, hogy 
megpróbálja meghatározni, saját elméje számára sikertelenül, e fogal-
mak relatív fontosságát. Nem tanulhatunk/taníthatunk senki számára, 
és a kérdezőtől se vennénk el ezt a lehetőséget. Mindamellett észrevé-
telezünk. 

A szakértő már sokat dolgozott nemcsak a vörös, a narancs, sárga és 
zöld energiaközpontokon, hanem a kék és az indigó megnyitásán is. 
Egész eddig a pontig az archetípusok nagyszerű alapzatként, vagy egy 
épületszerkezet vagy szobor lábazataként működnek közre, a tudat 
komplexumot jó állapotban, egyszinten, s forrásként bármikor igény-
be vehetően tartva, amikor csak előhívják azt. Ám van egy pont, ahol 
a szakértő átveszi a munkáját. Ez az a pont, amelynél az archetípusi 
elme tiszta és tudatos megfontolása hasznos. 

90.30 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Van egy megfigyelésem az Egyes Archetípusra, amelyet Jim 
tett, és véleményt kérnék Rétől. Fölolvasom. „A Tudat Mátrixa a tu-
datos elme, fenntartója pedig a lélek ereje, amit a csillag szimbolizál, 
mely a tudatalatti elmén keresztül áramlik be hozzá. Tartalmazza az 
akaratot, amit a hatalom jogarja szimbolizál a Mágus kezében. A te-
remtés egésze az akarat ereje révén keletkezett a Mágus tudatos elméje 
általi irányítással, a kalitkában lévő madár pedig az illúziót jelképezi, 
mely fogva tartani látszik az ént. A Mágus a férfiasságot képviseli, 
avagy a megnyilvánultság tündöklését, mint azon teremtést, amelyen 
keresztül minden entitás halad.” 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Minthogy a közvetítő némileg kezd kifáradni, így 
nem kezdünk bele ebbe a számottevő diszkusszióba. Az volna a kéré-
sünk, hogy ismételjétek el a megfigyelések e sorozatát a következő 
munkaszakasz kezdetén. Azt javasolnánk, hogy külön-külön tárgyal-
junk ki minden fogalmat, vagy –––– hogyha ez alkalmas –––– egy 
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fogalompárnál egyiket a másikhoz viszonyítsuk a fogalmi komplexu-
mon belül. Ez lassú munka, de a fogalmi komplexumok végső felépü-
lése ezzel zökkenőmentesebben lesz elérhető. 

Ha ebben a tér/időben megválaszoltuk volna az általad felolvasott 
megfigyeléseket, sok tér/időt szántunk volna a különböző fogalmak 
kibontására mintegy megtámogatásaként annak, amik nagyon mélyen 
szántó megfigyelések voltak. 

Megkérdezhetjük, vannak-e rövid kérdések ezidőtájt? 

90.31 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Tehetünk-e bármit az instrumentum kényelméért vagy a 
kontaktus javításáért? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Jó, hogy a karok tartozékai felhelyezésre kerültek az 
instrumentumra. Arra kérünk, hogy folyamatos elővigyázatot szánja-
tok e torzulásokra, melyek ha bárhova, most inkább a betegség felé 
torzulnak, mint az előző figyelmeztető jelentésünknél. 

Minden rendben, barátaim. Lelkiismeretesek és hűségesek vagytok a 
beállításaitokban. Nagyra értékeljük igényességeteket. 

Ré vagyok. Búcsúzunk tőletek, vidáman örvendezve az Egységes Vég-
telen Teremtő szeretetében és fényében. Járjatok hát az Egy Végtelen 
Teremtő erejében és békéjében örvendezve. Adonai. 
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91.0 Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Köszöntelek titeket az Egy Végtelen Teremtő szerete-
tében és fényében. Most kommunikálunk. 

91.1 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Megadnád először, kérlek az instrumentum állapotát? 

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

91.2 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Összeírtam a különböző tudatokat, és szeretném tudni, 
hogy ebben a konkrét szempontban értendők-e: először van a kozmi-
kus tudat, amely ugyanaz minden olyan al-Logoszra, mint amilyen a 
mi Napunk. Ez így van? 

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

91.3 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Vagyis az al-Logosz, mint amilyen a mi Napunk, az Ő 
sajátos evolúciós léttapasztalásának megteremtésével kifinomítja a 
kozmikus tudatot, vagy mondjuk úgy, az Ő saját hozzáadott hajlama 
vagy hajlamai szerint fogalmazza meg azt. Helyes megfigyelés-e ez? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez egy helyes megfigyelés azzal az egy kivétellel, ami a 
„hozzáadott” szót illeti, mely azt az elképzelést sugallja, hogy ez több, 
mint a minden-tudat. Ehelyett az archetípusi elme egy kifinomítása a 
minden-tudatnak, egy az al-Logosz választására sajátosan jellemző 
mintázatban. 

91.4 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Tehát a soron következő finomítás, ami a kozmikus tudat 
kifinomításakor történik, az, amit mi archetípusi elmének nevezünk. 
Így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Igen. 

91.5 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Ez később megteremti, gondolom én, a planetáris vagy faji 
tudatot. Ez így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Nem. 

91.6 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Mi az eredete a planetáris vagy faji tudatnak? 
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Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez a faji vagy planetáris tudat –––– erre a Logoszra –––– 
azon tudat/test/lélek komplexumok emlékezetében megtartott hajla-
mok gyűjteménye, akik ennek a planetáris influenciának a létélmé-
nyét élvezték. 

91.7 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Namost, ezen a bolygón valamennyi entitás a második 
denzitásból fejlődött ki a harmadikba, valamennyi pedig más boly-
gókról került áthozatalra, hogy itt járja újra a harmadik denzitást. A 
harmadik denzitás újrajárására ide áthozottak hozzátettek-e a 
planetáris vagy faji tudathoz? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Nemcsak, hogy hozzátett minden egyes faj a 
planetáris tudathoz, de minden fajnak (rassznak) van egy faji tudata. 
Ezért tettük e megkülönböztetést a tudat eme szeletének tárgyalása-
kor. A tudatnak ez a része azon látszólag nem egyidejű létélmények 
sorozatában alakul ki, melyeket a planetáris influencia tudat/test/lélek 
komplexumai akaratuk szabadsága szerint választanak meg. Ennélfog-
va, habár ez az Akasha-, planetáris- vagy faji tudat csakugyan egy el-
megyökér, éles megkülönböztetéssel szemlélhető a mélyebb elmegyö-
kerektől, melyek nem alárendeltjei módosuló emlékezetnek, ha úgy 
tetszik. 

Most a türelmeteket kell kérnünk. Ez a csatorna némileg tisztátalanná 
vált a takaró megmozdulása végett, mely hozzáér ehhez az instrumen-
tumhoz. A megnyitó mondatok elismétlését és leheletkiszorítást ké-
rünk. 

[A takaróra csíptetett mikrofonok kábelei kissé meghúzódtak, miköz-
ben egy pokróc került az egyik zajos magnóra. Megtörténik az Egység 
Körének bejárása, a leheletkifújás hatvan centivel a közvetítő feje fö-
lött a jobbjáról a bal oldala irányába, majd pedig az Egység Körének 
újrabejárása a kérésnek megfelelően.] 

Ré vagyok. Most kommunikálunk. 

91.8 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Sikerült tiszta kontaktust újralétesítenünk? 
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Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Megvolt a ballépés, amit aztán újraismételni kellett. 
Ez megtörtént. A kommunikáció újból tiszta. A szükséges elismétlések 
humoros aspektusaiban kedvünket leltük. 

91.9 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Mi történt, amikor a mikrofonzsinórok kissé megmozdul-
tak? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Az instrumentum tudat/test/lélek komplexuma és a 
sárgaszín, kémiai, fizikai hordozója közti kapocs meglökődött. Ez 
némi elállítódást okozott az általatok tüdőnek nevezett szerven, és –––– 
ha a javítást nem eszközöltétek volna –––– az instrumentum fizikai hor-
dozója e részének fizikaikomplexum-állapotának eltorzulását okozta 
volna. 

91.10 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Miféle eltorzulását? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Az eltorzulás foka a hanyagság mértékétől függne. A 
legvégső büntetés hogy úgy mondjuk, a fizikai hordozó megzavarásá-
ért, a halál, ebben az esetben azáltal, amit ti szívszélhűdésnek monda-
nátok. Mivel a támogató csoport serény volt, így kis vagy semmi tor-
zulást nem kell hogy megéljen az instrumentum. 

91.11 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Egy efféle nagyon jelentéktelen hatás, mint a mikrofonká-
bel csekély megmozdulása miért eredményez egy ilyen szituációt? 
Nem mechanikailag vagy kémiailag, hanem filozófiailag, ha megvála-
szolhatod ezt a kérdést. 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Csak mechanikailag válaszolhatjuk meg, mivel a fizi-
kai hordozói működés reflexhatásaiban nincs filozófia. 

Létezik az, amit nevezhettek az ezüstzsinór reflexnek, vagyis tehát 
amikor a tudat/test/lélek komplexum a fizikai burok övezetén kívül 
tartózkodik és a fizikai burkot megzavarják, akkor a fizikai burok ref-
lexszerűen visszahívja a távol lévő benne élőt, tehát a tudat/test/lélek 
komplexumot, aki olyasmivel kapcsolódik, amit metafizikailag annak 
lehet látni, amit némely filozófusotok az ezüstzsinórnak nevezett el. 
Ha ezt hirtelen teszik, akkor a tudat/test/lélek komplexum kijáró 
gondosság nélkül kísérel meg belépni a fizikai hordozó energiahálóza-
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tába, a hatás pedig olyan, mintha valaki széthúzná valamely gumisza-
lagotokat, majd hagyná gyorsan összerándulni. A keletkező csattanás 
keményen odacsapna a gumiszalag lerögzített részéhez. 

Az a folyamat pedig, melynek során ti egy csoportként eme közvetítő 
visszaszólításában eljártok, ahhoz volna hasonlítható, mint fogni ezt a 
rugalmas anyagot, s finoman lecsökkenteni annak feszessége mértékét, 
mígcsak érezhető feszítés nélküli nem lesz. 

91.12 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Visszatérve ahhoz, amiről az előbb beszéltünk, lehetséges 
akkor, hogy a különböző fajok, akik e bolygót belakják, a mi lokális 
szomszédságunk különböző olyan bolygóiról vagy közeli Logoszok 
olyan bolygóiról származzanak, melyek az ő második denzitású létta-
pasztalásaikon keresztül fejlődtek ki, hogy nagyszámú különféle olyan 
rasszokat alkossanak, amiket ezen a bolygón találunk? Ez így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Vannak helyességek a feltételezésedben. Mindazonál-
tal nem minden rassz vagy al-rassz különböző bolygókról származó. 
Javasoljuk, hogy a planetáris származások vizsgálatánál a vizsgáló nem 
a kültakaró pigmentációját veszi figyelembe, hanem a más-énekkel 
való kölcsönhatásokat illető hajlamokat, s az én természetére vonatko-
zó definíciókat. 

91.13 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Hány különböző bolygó adott egyéneket, akik most ezen a 
bolygón ebben a harmadik denzitásban laknak? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Érzékelésünk szerint ez nem fontos adat, bár ártalmat-
lan. Három fő planetáris influencia van bolygó szférátokon a ti saját 
második denzitási leszármazásúitok mellett, és még tizenhárom kisebb 
planetáris csoport pluszban a fentiekhez. 

91.14 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Egyetlen kérdés még, mielőtt belekezdünk az archetípusok-
ra vonatkozó specifikus kérdésekbe. Minden a fátyol után kifejlődő 
Logosznak huszonkét archetípusa van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Nem. 

91.15 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Gyakori, hogy egy Logosznak huszonkét archetípusa le-
gyen, vagy pedig ez viszonylag egyedi a mi Logoszunkra nézve? 
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Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A hetes rendszer a legkifejezőbb rendszer, ami idáig 
oktávunk bármely Logoszának bármely kísérlete által felfedeztetett. 

91.16 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Ré ismeretei szerint mi a legnagyobb számú, Logosz által 
használt archetípus? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A hetek plusz a Választás eddig a legmagasabb szám, 
amit –––– tudomásunk szerint –––– Logoszok használtak. Ez sok-sok koráb-
bi kísérletezés eredménye az Egy Teremtő megfogalmazásában. 

91.17 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Felteszem akkor, hogy a huszonkettő a legnagyobb számú 
archetípus. Azt is megkérdezném, hogy mi a minimális szám, amit Ré 
tudomása szerint Logoszok jelenleg használnak? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A legkevesebb az ötök kettős rendszerei, amelyek a 
ciklusokat vagy tapasztalati denzitásokat végigviszik. 

Azt kell megértened, hogy az archetípusok nem egycsapásra fejlődtek 
ki, hanem lépésről lépésre, és nem sorrendben, miként ebben a 
tér/időben a sorrendet ismered, hanem más és más rendben. Ennél-
fogva az ötök kettős rendszerei két különböző móddal éltek a minden 
tapasztalatok archetípusi jellegének szemléletekor. Mindegyik használ-
ta természetesen a Mátrixot, a Potentátort és a Szignifikátort, mivel ez 
azon szüreteredmény, amellyel teremtésünk a kezdetét vette. 

Az egyik mód vagy kísérleti rendszer hozzávette ezekhez a Katalizátort 
és a Megtapasztalást. Egy másik rendszer, ha így tetszik, Katalizátort 
és Átváltozást vett hozzá. Az egyik esetben azon módszerek, amikkel a 
tapasztalatokat feldolgozták, további támogatást kaptak, a megtapasz-
talás gyümölcseinek viszont kevesebb segítség jutott. A második eset-
ben ennek ellenkezője látható. 

91.18 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Köszönjük. Az alábbi megfigyeléseink vannak az archetípu-
sokkal kapcsolatban. Először is, a Tudat Mátrixát az egyiptomi tarot 
férfinak ábrázolja, és mi ezt intelligensen irányított kreatív energiának 
vesszük. Észrevételezné ezt Ré? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez egy rendkívül átgondolt érzékelés, amely –––– mivel-
hogy ez a helyzet –––– a férfit nem biológiai férfiként tekinti, hanem férfi 
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princípiumként. Észre fogjátok venni, hogy igen markáns nemi kiéle-
zések vannak a képeken. Ezek szándéka egyfelől információul szolgál-
ni arról, vajon melyik biológiai entitás vagy energia melyik archetípust 
fogja magához vonzani, másfelől egy olyan általánosabb nézetként is, 
amely a harmadik denzitás archetípusi elméje kulcsának tekinti a po-
laritást.  

91.19 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Másodszor ott a pálca, melyet mi az akarat erejének ve-
szünk. Észrevételezné ezt Ré? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Az akarat fogalma csakugyan előbuggyan a Tudat 
Mátrixa képének valamennyi arculatából. A pálca mint akarat azon-
ban a mondjuk úgy, mágikus mozdulatot formáló kinyújtott kéznek 
egy asztrológiai származéka úgymond. Kitűnő részlete a képnek, 
amely a pálca fogalmától tisztán elkülönülve látható, a gömb, mely a 
denzitásotok manifesztálódásában mágikus gyakorlatot végezni kívánó 
akaratának spirituális természetű tárgyára utal. 

91.20 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A lefele irányuló kezet a belsőből való keresésként értelmez-
tük, nem pedig mint külsőleg aktív dominanciát az anyagi világ felett. 
Észrevételezné ezt Ré? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Figyeld meg újra, ó, tanítvány. Befele nyúl-e a kéz? 
Dehogy. Mozgósítás nélkül a tudatos elmének nincs befelé irányultsá-
ga. Az a kéz, ó, tanítvány, afelé nyúl, ami mozgósítatlan befolyásán 
kívül, el van zárva előle. 

91.21 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A négyszögletes kalicka, egy nem-mágikus alakzatként, az 
anyagi illúziót ábrázolhatja. Észrevételezné ezt Ré? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A négyzet, bárhol látod is, a harmadik denzitású illú-
zió szimbóluma, és tekinthető úgy, mint nem-mágikus, vagy a megfe-
lelő konfigurációban mint ami belülről ölt alakot, tehát mint az életet 
kapott anyagi világ. 

91.22 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A négyzet körüli sötét terület azután a tudatalatti elme 
sötétségére utalna. Észrevételezné ezt Ré? 
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Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Nincs további mondanivaló a figyelmes tanítvány 
számára. 

91.23 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A sakktáblamintás rész a polaritást jelképezné? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez is kielégítő. 

91.24 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A madár egy hírnök, melyért a kéz lenyúl, hogy kieressze. 
Tudná ezt észrevételezni Ré? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A szárnyas látomások vagy képek ebben a rendszerben 
nem annyira a különböző fajtájukért érdemelnek említést, hanem a 
szárnyak helyzete végett. Valamennyi madár csakugyan repülésre kí-
ván utalni, és üzenetekre, mozgásra, néhány esetben pedig védelemre. 
A behajtott szárny ezen a képen azt kívánja sejtetni, hogy mint a Mát-
rix alak, a Mágus sem működhet anélkül, hogy a szárnyas lelke után 
nyúlna, úgy a lélek sem szárnyalhat, ha nem eresztik tudatos mani-
fesztációba és ezáltali gyümölcsözésbe. 

91.25 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A csillag a tudatalatti elme mozgósító erejét jelentheti. Ez 
így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Eme adott részlete e képnek legjobban asztrológiai 
szempontok szerint látható. Megjegyeznénk e tér/időben, hogy Ré 
nem vette bele az asztrológiai képrészleteket az archetípusi vezérmotí-
vumok előhívására tervezett képrendszerbe. 

91.26 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A csillagon kívül vannak-e még más hozzáadások az Egyes 
Számú Kártyához, amelyek nem az alapvető archetípusi szemléletéi? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Minden képen vannak részletek, amelyeket [készítőik] 
a feliratozás idejének kulturális szemléletén keresztül néztek. Ez várha-
tó is. Ennélfogva mikor a képeken használt úgymond egyiptomi öltö-
zékeket és mitológiai rendszereket nézitek, sokkal jobb az öltözék je-
lentésének vagy a figura jelentésének lényegéhez lehatolni, semmint 
egy olyan kultúrához ragaszkodni, amely nem a sajátotok. 

A kép valamelyest eltérően fog rezonálni minden egyes entitásban. 
Ennélfogva Ré részéről ott a vágy teret engedni az egyes archetípusok 
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kreatív látomásának, inkább általános útmutatásokkal, mintsem 
konkrét és bekorlátozó definíciókkal. 

91.27 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A serleg talán egy keverékét jelképezi pozitív és negatív 
szenvedélyeknek. Észrevételezné ezt, kérem Ré? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Eme közvetítő fizikai hordozójának halló részei nem 
érzékelték kérdésed egy jelentős részét. Újrakérdezésre kérünk. 

91.28 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Láthatóan egy serleg jelenik meg, mely számunkra pozitív 
és negatív befolyásoknak egy keverékét tárolja. Mindamellett, én sze-
mélyesen kételkedem ebben. Észrevételezné ezt, kérem Ré? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ne a polaritásban kételkedj, ó, tanítvány, hanem en-
gedd ki a serleget annak szigorúságából. Ez csakugyan egy eltorzulása 
az eredeti képnek. 

91.29 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Mi volt az eredeti kép? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Az eredeti képen a sakktábla motívum utalt a polari-
tásra. 

91.30 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Annak reprezentációja volt ez akkor, hogy a várakozó pola-
ritást megkóstolja a Tudat Mátrixa? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez pompásan éleslátó. 

91.31 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Felsoroltam itt a kardot mint küzdelmet. Abban sem va-
gyok biztos, hogy kardnak nevezhetnék-e egyáltalán bármit is ezen az 
ábrán. Észrevételezné ezt Ré? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ne a küzdelemben kételkedj, ó tanítvány, hanem 
engedd ki a kardot annak szigorúságából. Figyeld meg a kalickába zárt 
madár küzdelmét, hogy repüljék. 

91.32 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Felsoroltam még az érmét, mint elvégzett munkát. Szintén 
kételyeim vannak, hogy szerepel-e érme ezen az ábrán. Észrevételezné 
ezt Ré? 
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Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Itt se abban kételkedj, amit az érme jelenteni hivatott, 
hisz nem a Mágus-e az, aki átverekszi magát a megnyilvánult világon? 
Hanem engedd ki az érmét annak szigorúságából. 

91.33 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: És végül, a Mágus a tudatos elmét reprezentálja. Így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Arra kérjük a tanítványt, gondolja végig a táplálatlan 
tudatos elme, vagyis a tudatosságon kívüli források híján álló elme 
képzetét. Ne keverjétek össze a táplálatlan tudatos elmét azon komp-
lexitások tömegével, melyet ti mint tanítványok átéltek, mert ti már 
oly igen-igen sokszor alámerültetek a mozgósítás, katalízis, tapasztalás 
és átalakulás folyamataiba. 

91.34 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Ezek lennének tehát minden összetevője ennek az első 
archetípusnak? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ennyi az, amit te, a tanítvány, érzékelsz. Ekképp a 
teljesség teljes a te számodra. Minden egyes tanítvány megláthat egyéb 
nüanszokat. Mi e képeket, miként elmondtuk, nem megkötöttségek-
kel kínáltuk, hanem csupán olyan szándékú iránymutatásul, mely 
segíti a szakértőt a mélytudat mély avagy archetípusi része felépítésé-
nek megalapozásában. 

91.35 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Miként hasznosítja az archetípusi elme arculatainak ismere-
tét az egyén a fejlődése meggyorsítására? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Felkínálunk egy példát ezen elsőként bejárt archetípus 
avagy fogalmi komplexum segítségével. A szakértő tudatos elméje 
pukkadásig lehet a leghomályosabb és kezelhetetlenebb ötletekkel, 
hogy a további fogalomalkotás így lehetetlenné válik, és a kék vagy 
indigó színű munkát elzárja a túlaktiválódás. Ekkor van, hogy a szak-
értő segítségül hívja az új elmét, mely szűz és érintetlen, és belakja az 
új és makulátlan elmét, amely hajlamok és polaritás nélküli, s a 
Logosz varázsával teli. 

91.36 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Szóval akkor azt mondod –––– hogyha helyesen értelmezem, 
amit az imént elmondtál ––––, hogy a tudatos elme telítve lehet egy 
majdhogy végtelen számú fogalommal, ám van egy sor alapfogalom, 
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mely úgy mondanám: fontos, egyszerűen azért, mert ezek alapkövei a 
tudati evolúciónak, és amely, hogyha –––– ha úgy tetszik –––– figyelmesen 
alkalmazzák, gyorsítani fogja a tudati evolúciót, míg a napi életünk 
során előkerült roppant mennyiségű fogalom, ötlet és élmény kevés 
vagy talán semmi kihatással nincs a tudat evolúciójára, leszámítva az 
igencsak közvetett módot. Más szavakkal, amit itt most tenni igyek-
szünk, az nem más, mint megtalálni a fejlődés nagy mozgatóit, és 
hasznosítani őket az evolúciós csapásvonalunkon való keresztülhala-
dásnál. Ez így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Nem egészen. Az archetípusok nem alapkövei a tudati 
evolúciónak, hanem inkább eszköz eme evolúció természetének torzí-
tatlan módú megértéséhez. 

91.37 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Vagyis tehát egy olyan egyénnek, aki tudatosan fokozni 
kívánja az ő saját fejlődését, az archetípusok felismerésében és haszno-
sításában való jártasság előnyére válna helyére tenni mindazt, amit 
keresni óhajtott és amit talált –––– no meg azt, amit akkor egy nem any-
nyira hatékony keresési eszköznek találna. Ez jó állítás lenne? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez egy egészen találó állítás. A „hatékony” elnevezés is 
talán gyümölcsözően kicserélhető a „torzítatlan” kifejezéssel. Az arche-
típusi elme világosan felfogva egy torzulásmentes tervrajza valamennyi 
energiaráfordítás és valamennyi keresés épületszerkezetének. Ez egy 
erőforrásként a mély elmében, nagy potenciális segítsége a szakértő-
nek. 

Egy kérdést kérnénk még ebben a tér/időben, mivel ez a közvetítő 
folyamatos löketeit éli meg az általatok fájdalomnak mondott torzu-
lásnak, s még az alatt ki szeretnénk lépni a munkaülésből, amíg a köz-
vetítő rendelkezik a kellő mennyiségű kiutalt energiával, hogy meg-
könnyítsük az átmenetet a felébredési állapotba, amennyiben így ne-
veznétek azt. 

91.38 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Minekután végére értünk a Tudat Mátrixának, csupán 
annyit kérdezek, hogy tehetünk-e valamit a kontaktus javításáért vagy 
a közvetítő további kényelme érdekében? 
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Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Mindenki igen lelkiismeretes. Az instrumentum talán 
valamelyest kényelmesebben érezné magát az örvénylő vizek felegye-
nesedett gerincű hozzáadásával. Minden más dolgot, amit a közvetítő 
javára elvégezni lehet, a legszorgalmasabban elvégeztek. Elismerésünk 
a csoport folyamatos hűsége végett a harmónia és a hálaadás eszmé-
nyei iránt. A kellékek és a beállítások kiválók. 

Ré vagyok. Búcsúzom tőletek az Egységes Végtelen Teremtő szerete-
tében és dicső fényében. Járjatok hát örvendezve az Egy Végtelen Te-
remtő erejében és békéjében. Adonai. 
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92.0 Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Köszöntelek benneteket az Egységes Végtelen Terem-
tő szeretetében és fényében. Most kommunikálunk. 

92.1 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Először megadnád, kérlek az instrumentum állapotát? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ennek az instrumentumnak az állapota minden 
szempontból kissé eltorzultabb a gyengeség irányába a legutóbbi le-
kérdezés óta. 

92.2 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Van-e erre kimondott ok, s ha igen, elmondanád menünk, 
hogy mi az? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A megnövekedett fizikai eltorzulások tényleges oka az 
általatok fájdalomnak nevezett torzulás folytatódó tekintélyes szintjei-
nek nyomásához köthető. Pszichikai köszöntés domborított ki a sajá-
tosan arthritiszestől eltérő különféle hordozói torzulásokat, s az össz-
hatás károsnak bizonyult. 

A folytatódó csekély, de észrevehető vitális energiaveszteség a közvetí-
tő szükségéből fakad, hogy e forráshoz hozzányúljon mondjuk úgy, 
hogy az út megtisztítása céljából, egy gondosan kitisztult másokat 
szolgáló munkaülés előtt. Az akarat felhasználása a fizikai –––– és ebben 
az esetben mentális valamint gondolati/érzelmi –––– energiák hiányában 
vitális energiákat igényel. 

92.3 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Megpróbáltuk kitalálni, miként láthatnánk el a közvetítőt 
örvénylő vízzel, amelyet remélünk igen hamarosan megtenni. Van-e 
még más, amit tehetnénk, hogy javítsunk ezen a helyzeten? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Folytassátok békében és harmóniában. A támogató 
csoport már most is sokat tesz. Mutatkozik egy szükség, hogy az inst-
rumentum kiválassza létezése mikéntjét. Megvan benne a torzulás, 
miként megjegyeztük, a mártíromság irányába. Aki ezt kiértékelheti, 
és erről döntéseket hozhat, az csakis az entitás. 
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92.4 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Mi a jelen helyzet a negatív ötödik denzitású látogatóval, 
aki nekünk [nem hallható]? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Vele van e csoporttal. 

92.5 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Mi sarkallta a visszatértét? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Kettős volt a sarkallás. Sok negatív polaritás visszanye-
rése az ötödik denzitású jóakarótok részéről, illetve, közel ugyanabban 
a nexusban, a pozitív harmónia ideiglenes lecsökkenése ebben a cso-
portban.  

92.6 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Csinálhatunk-e bármit az instrumentum gyomorproblémá-
jával vagy szorulásával? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A gyógymódokat, amelyre egyenként képesek vagy-
tok, már most is használjátok. 

92.7 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A legutóbbi ülésen kitárgyaltuk az első egyiptomi fajta tarot 
kártyát. Vannak-e eltorzulások a nálunk lévő kártyákon (melyeket 
közzé fogunk tenni a könyvben, hogyha lehetséges), amelyek Rének 
eredetileg nem volt szándéka –––– leszámítva a csillagot, amelyről tudjuk, 
hogy egy torzulás ––––, vagy bármi hozzáadandó, ami Rének szándéka 
volt ezen az adott tarotkártyán? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Az asztrológiai anyag eltávolítása után fennmaradó 
torzulások azok, amelyek ama kultúra mitológiájához köthetők, 
amelynek e tanítási/tanulási eszközt Ré felkínálta. Ezért javasoltuk a 
képek megközelítésénél a kép lényegét megkeresni, semmint túlontúl 
a jelenlegi inkarnációtok számára nem ismerős kultúra öltözékeibe és 
képződményeibe bonyolódni. Nem kívánunk hozzáadni egy már ed-
dig is eltorzult képcsoporthoz azt érezvén, hogy noha elkerülhetetle-
nek torzulások, ezekből a legkevesebb a jelenlegi összeállítással érhető 
el. 

92.8 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Azt mondod akkor, hogy az itt nálunk lévő kártyák a mi 
jelenlegi illúziónkban jelenkor elérhető legjobb kártyák? 
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Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Állításod helyes abban az értelemben, hogy mi az 
úgynevezett egyiptomi tarot tekintjük a Ré által felkínált képek legke-
vésbé eltorzult változatának. Ezzel nem arra célzunk, hogy más rend-
szerek az ő saját módjukon ne alkothatnának segítő architektúrát a 
szakértő megfontolása számára az archetípusi elméről. 

92.9 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Szeretnék megpróbálkozni egy párhuzammal az első arche-
típusra vonatkozóan, azzal, hogy amikor egy kisbaba először megszü-
letik és belép e létsík tapasztalásába, akkor feltételezem, a Mátrix új és 
torzítatlan, elfátylazott a Potentátor elől, és készen áll arra, amit ő 
megtapasztalni hivatott: az inkarnációra. Helyes ez így? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Igen. 

92.10 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Több állítást olvasnék most fel, és Ré észrevételeit kérném 
az állításhoz. Első: Amíg az entitás tudatossá nem válik az evolúciós 
folyamatot illetően, addig a Logosz vagy intelligens energia megte-
remti a lehetőségeket az entitás számára a sarkosuláshoz szükséges 
tapasztalatok kinyerésére. Észrevételezné ezt Ré? 

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

92.11 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Aztán, ez azért történik, mert a Tudat Potentátorának 
közvetlen bekötése van a tudat fájának gyökerein keresztül az archetí-
pusi elméhez valamint az őt létrehozó Logoszhoz, és mert a Mátrix és 
a Tudat Potentátora közti fátyol lehetővé teszi az akarat kifejlődését. 
Észrevételezne Ré? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Szükség lehet némi kibogozásra. Az evolúciós folya-
mat kapcsán tudatos szintet még el nem ért tudat/test/lélek komple-
xum az inkarnációra való előkészülte során egy közel sem teljes, vagyis 
részben random tanulási rendszert programoz elő magának. A poten-
ciális katalizátor véletlenszerűségének mértéke arányban áll azzal, hogy 
a harmadik denzitás mennyire új az illető tudat/test/lélek komplexum 
számára. Ez aztán része lesz annak, amit úgy mondhatnál, mint az 
inkarnációs megtapasztalás lehetőségrendszere. Ezt csakugyan magá-
ban hordozza a tudatnak azon porciója, amely a mélytudat része, 
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melynek felépítményét úgy lehet láttatni, mint amit a Potentátorként 
ismert fogalmi komplexum reprezentál. 

Nem az entitás archetípusi elméje az, ahol az inkarnációs megtapasz-
talás lehetőségrendszere megtalálható, hanem a tudat/test/lélek komp-
lexum beillesztése úgymond a fizikai hordozó illetőleg a választott 
planetáris környezet energiahálózatába. Mindazonáltal a tu-
dat/test/lélek komplexum lénye e darabkájának mélyebb kifejeződése 
érdekében ez az archetípus, a Tudat Potentátora, nyereséggel előhív-
ható az önnön evolúciójának tanulója számára. 

92.12 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Azt mondod akkor, hogy a leszületés előtt beprogramozott 
katalizátornak a Tudat Potentátora a forrása? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Nem. Arra utaltunk, hogy a Tudat Potentátora egy 
olyan archetípus, amely segíthet a szakértőnek felfogni ennek a testet 
öltés előtti és folytatódóan inkarnatív döntési sorozatnak a természe-
tét. 

92.13 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Köszönjük. Harmadik: Ugyanúgy, mint ahogy a szabad 
akarat megcsapolja az intelligens energiát termő intelligens végtelent, 
mely ezután fókuszál és létrehozza e tapasztalati oktáv denzitásait, 
ugyanígy a Tudat Potentátora is kiaknázza az intelligens energiával 
való kapcsolatát, és megcsapolja vagy lehetségesíti a Tudat Katalizáto-
rát termő Tudat Mátrixát. Helyes ez így? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez átgondolt, ám zavaros. A Tudat Mátrixa az, amely 
kinyúl ugyanúgy, mint ahogy az intelligens energia kinetikus fázisa a 
szabad akarat révén kinyúl a Logoszhoz –––– vagy a tudat/test/lélek 
komplexum esetében az al-al-Logosz, mely a tudat/test/lélek komple-
xum szabadakarat-lehetségesítette lénye, az intelligens végtelenhez, a 
Szeretethez és mindahhoz, ami abból a Logoszból következik: a Mát-
rixhoz, vagy úgymond a minden entitás tudatos, várakozó énjéhez, a 
Szeretet vagy a szabad akarat forgatta al-al-Logosz mindazon dolgá-
hoz, melyek a Teremtő Teremtő általi megtapasztalását gazdagíthat-
ják. 
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Csakugyan igaz, hogy a tudat/test/lélek komplexum lehetőségi hajla-
mai idézik azt elő, hogy eme entitás katalizátora egyedi és koherens 
mintát alkosson, amely táncra, egy mozgalmas és sokalakos mozgó 
gobelinmintára emlékeztet. 

92.14 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Negyedik: Mikor a Tudat Katalizátorát feldolgozta az 
entitás, abból a Tudat Tapasztalata származik. Ez így helyes? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Apró téves irányok vannak eme egyszerű kijelentésben 
a Szignifikátor fölülíró tulajdonságaihoz köthetően. Igaz az, hogy a 
katalizátor tapasztalatot terem. Mindazonáltal a szabad akarat illetve 
tökéletlen emlékezet adottsága révén a katalizátort a leggyakrabban 
csupán részben hasznosítják, a tapasztalat pedig ezzel arányosan elfer-
dül. 

92.15 KéKéKéKérdező: rdező: rdező: rdező: A Mátrix, a Potentátor, a Katalizátor illetve a Tudat Ta-
pasztalata képezik a tudat jellegét vagyis a Tudat Szignifikátorát. He-
lyes ez így? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ahogy az előző válaszunk sugallja, a Tudat 
Szignifikátora hat is, és rá is hatnak. Ezzel a kivétellel az állítás java-
részt helyes. 

92.16 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Amint az entitás tudatára ébred e folyamatnak, beprogra-
mozza magának ezt a tevékenységet a testet öltés előtt. Ez így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez így van. Kérlek ne feledd, hogy most nem az ar-
chetípusi elmét tárgyaljuk, mely egy mindenki számára egyenlően 
rendelkezésére álló ám nem egyenlően kihasznált erőforrás, hanem 
azt, amihez ez beszél: az egyes tudat/test/lélek komplexumok inkarná-
ciós megtapasztalási folyamatát. Világossá kívánjuk tenni e megkü-
lönböztetést, mivel nem az archetípusok élik az inkarnációt, hanem a 
tudatos elme/test/lélek komplexum, amely csakugyan leélheti a testet 
öltést anélkül, hogy a lehetségesítés, tapasztalat és átalakulás folyamata 
megfogalmazásának felkutatásához folyamodna. 

92.17 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Köszönöm. És végül, amint az egyes energiaközpontok 
aktiválódnak és kiegyensúlyozásra kerülnek, a Tudat Átalakulása 
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mind gyakrabban előhívásra kerül. Mikor már valamennyi energia-
központ aktivált és egy minimális mértékben kiegyensúlyozott, létre-
jön az intelligens végtelennel való kontaktus, föllibben a fátyol, és a 
Tudat Nagy Útja is meghívásra kerül. Helyes ez így? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Nem. Ez egy meglehetősen sokatmondó pillantás 
egynéhány kapcsolatra az archetípusi elmén belül. Ugyanakkor itt is 
azt kell látni, hogy az archetípusi elme nem egyenlő a működő testet 
öltött tudat/test/lélek komplexum előrehaladásával vagy evolúciójával. 

Az első téves érzékelés folytán vonakodva szólunk a második megfon-
toláshoz, de megpróbálunk megvilágítani. Miközben az archetípusi 
elmét tanulmányozza, javasolhatjuk a tanítványnak, hogy ne úgy te-
kintsen a Tudat Nagy Útjára, mint amelyet elnyer az intelligens vég-
telennel felvett kapcsolatot követően, hanem mint az archetípusi el-
mének arra a részére, amely megjelöli és beállítja azt a sajátos keret-
szerkezetet, melynek mentén a Tudat, a Test vagy a Lélek archetípu-
sok mozognak. 

92.18 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Forduljunk most akkor az én párhuzamomhoz vagy mond-
juk úgy, példámhoz az újszülöttel és a torzítatlan Mátrixszal: ennek az 
újszülött gyermeknek a tudatalattiját elfátyolozták a Mátrix elől. A 
második archetípus, a Tudat Potentátora, hatni fog rá valamikor –––– 
nem mondom azt, hogy a fátylon keresztül, nem gondolom, hogy ez 
jól fejezné ki a dolgot ––––, de a Tudat Potentátora hatni fog rá egy 
olyan feltételt teremtve, és itt egy példával élnék, mint amikor a 
gyermek megérint egy forró tárgyat. A forró tárgyat tekinthetjük vé-
letlenszerű katalizátornak. A gyermek vagy rajtahagyja a kezét a forró 
tárgyon, vagy gyorsan elveszi. A kérdésem az, hogy a Tudat 
Potentátora részt vesz-e egyáltalán ebben a megtapasztalásban, és ha 
igen, miként? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A Tudat és a Test Potentátora egyaránt részt vesznek 
abban, ahogyan a gyermek felkutatja az új tapasztalásokat. A tu-
dat/test/lélek komplexum, amely a gyermek, rendelkezik egy magasan 
fejlett résszel, mely a legjobban úgy tanulmányozható, ha górcső alá 
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vesszük a Tudat és a Test Szignifikátorát. Mint észrevetted, nem so-
roltuk ide a lelket. A tudat/test/lélek komplexumnak ez a része nem 
fejlődött ki megbízhatóan minden egyes tudat/test/lélek komplexum-
ban. Ekképp a gyermek szignifikáns énje, amely az összes korábbi 
inkarnációs megtapasztalás hajlamainak terméseredménye, hajlamokat 
kínál fel ennek a kisgyermeknek, amellyel fogadhatja az új élménye-
ket. 

Mindamellett a kisgyermek azon részét, amit a Tudat Mátrixa megfo-
galmazhat, csakugyan nem táplálják tapasztalatok, és a szabad akarat 
révén megvan a hajlama, hogy kinyújtózzék eme tapasztalat iránt, épp 
úgy, mint ahogy a kinetikus fázisú intelligens energia szabad akarat 
révén megteremti a Logoszt. Ez az al-al-Logosz, avagy a tu-
dat/test/lélek komplexum azon porciója, amelyet megfogalmazhat a 
Tudat és a Test Potentátorainak megfontolása, szabad akarat révén 
úgy dönt, hogy változtatásokat akar a tapasztalati kontinuumán. Eme 
újdonsült kísérletek eredményei ezután feljegyzésre kerülnek a tudat 
és a test részébe ezek Mátrixai által megfogalmazván. 

92.19 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Valamennyi tevékenységben, ami egy entitásnak van, mi-
közben a kisgyermekkortól kezdve végigél dolgokat, szerepe van a 
Tudat Potentátorának? 

RRRRé: é: é: é: Ré vagyok. Először is, noha a test a tudat kreálmánya lévén, a 
tudat funkciói csakugyan fölülmúlják a testéit, egy tudat/test/lélek 
komplexumnak bizonyosan nem minden tette tekinthető egyedül a 
tudat komplexum lehetségesítő kvalitásai eredményének, mivel a test 
és némely esetben a lélek szintén mozgósít tetteket. Másodszor, amint 
a tudat/test/lélek komplexum ráébred a spirituális evolúció folyamatá-
ra, a tevékenységeket keltő tudat és test egyre több és több tevékeny-
ségét a tudat/test/lélek komplexumnak azon részei váltják ki, melyeket 
az Átalakulás archetípusai fogalmaznak meg. 

92.20 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A Tudat Mátrixa láthatólag férfiként van megrajzolva a 
kártyán, míg a Potentátora nőként. Kimondaná Ré, hogy miért van 
ez, és hogy miként érinti ez a két archetípust? 
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Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Először is, mint azt elmondtuk, a Tudat Mátrixa a 
biológiai férfihez, míg a Tudat Potentátora a biológiai nőhöz vonzó-
dik. Az energiacserében ekképp a nő mozgósítani képes azt, ami a férfi 
tudatos elméjében lehet, miáltal az megihletve érezheti magát. 

Egy általánosabb értelemben a kinyújtózó tekinthető a férfi princípi-
umnak. Az érte nyúlásra váró tekinthető női princípiumnak. A férfi és 
női polaritási rendszer gazdagsága érdekes, és tovább nem is kommen-
tálnánk, hanem a tanítvány megfontolásaira bíznánk. 

92.21 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: 2. számú kártya, a Tudat Potentátora: egy négyszögletes 
építőelemen ülő nőt látunk. A nő el van fátyolozva, két oldalán 
egy-egy oszlop, amelyek egyformán rajzokkal látszanak beborítva, de 
az egyik sokkal sötétebb, mint a másik. Feltételezem, hogy a fátyol a 
tudatos és a tudatalatti, vagyis a Mátrix és a Potentátor közti fátylat 
szimbolizálja. Ez így van? 

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

92.22 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Feltételezem, hogy azért ül különböző színű oszlopok kö-
zött, bal oldalán a sötét, jobb oldalán a világos, hogy egy egyenlő lehe-
tőséget sugalljon mondhatnád, a tudat mozgósítására a negatív illetve 
a pozitív ösvények felé. Észrevételezné ezt Ré? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Jóllehet ez helyes, de nem olyan figyelmes, mint a 
megjegyzés, hogy a Papnő, miként e figurát hívni szokták, egy olyan 
szerkezet belsejében ül, melynek a polaritás –––– amit mint helyesen 
megjegyezted, a fényes és a sötét oszlopok szimbolizálnak –––– szerves és 
szükséges alkotórésze. A nem táplált tudatnak ugyanúgy nincs polari-
tása, mint ahogy az intelligens végtelennek sincs. A harmadik 
denzitású létélményt kínáló al-al-al-Logosznak polaritása van, nem 
döntés, hanem gondos tervezés révén. 

Zavaros állítást érzékelünk. A Potentátor polaritása nem arra van, 
hogy a Mátrix válasszon. Arra van, hogy a Mátrix elfogadja, amit kap. 
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92.23 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Más szóval ennek a sajátos illúziónak polaritás képezi az 
alapkövét, mely megjeleníthető eme oszlopok szerkezeti mivoltával. 
Ez így van? 

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

92.24 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Úgy tűnik számomra, hogy a rajzok ezeken az oszlopokon 
megegyeznek, de a Papnő bal kezére eső oszlop tónusa sokkal söté-
tebb, ami arra utalhat, hogy az események vagy megtapasztalások 
megegyezőek lehetnek a testet öltés során, ám ezek megközelítése, 
szemlélése és hasznosítása bármelyik polaritással mint elfogultsággal 
lehetséges. Helyes ez bármilyen módon? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez így van. Szintén megfigyelheted, az oszlopok meg-
nyilvánuló szellemre utaló szimbólumaiból, hogy az Egy Végtelen 
Teremtő nem veszi figyelembe a polaritást, hanem teljességgel kínálja 
fel Önmagát mindenkinek. 

92.25 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Egy könyv látszódik a Papnő ölében, melyet félig eltakar a 
nő jobb vállát fedő palást vagy anyag. Úgy hinnénk, ez arra utal, hogy 
tudás érhető el a fátyol fellebbentésével, ám ezt nemcsak a fátyol ta-
karja el, hanem részben elrejti az ő saját öltözéke is, melyet valahogy el 
kell mozdítania ahhoz, hogy megismerje a tudást, amely a rendelkezé-
sére áll. Helyes ez így? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Mivelhogy a kézirat elképzelése nem Rétől ered, így 
arra kérünk, hogy engedd ki a kéziratot annak szigorú formájából. Az 
érzékeléseid nagyon is helyesek. 

A tudat női princípiumának sajátos természete –––– Ré javaslata szerint 
kimondottan ahhoz kötődően, amit nevezhetünk megszentelt szexua-
litásnak –––– önmagában, hozzáadás nélkül a könyv, melyet sem a női, 
sem a férfi princípium nem használhat, amíg a férfi princípium el 
nem érte és be nem hatolt, egy szimbolikusan szexuális módon, e női 
princípium belső titkaiba. 
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Minden köntös, ebben az esetben a szokásos felsőruházat feltüntetése, 
oltalmazza e princípiumokat. Ekképpen nagy a dinamikus feszültség, 
ha így tetszik, a Tudat Mátrixa és Potentátora közt. 

92.26 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Vannak még más részek is ezen a képen, amiket nem Ré 
adott? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A felkínált asztrológiai szimbólumokat nem Ré adta. 

92.27 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Annak ténye, hogy a Papnő egy négyszögletes doboz tetején 
ül, azt sugallja számomra, hogy a Tudat Potentátora uralkodik vagy 
fölötte áll a materiális illúziónak. Igaz ez bármilyen módon is? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Mondjuk inkább úgy, hogy ez a figura immanens41, 
kéznél van úgymond, minden megnyilvánulásban. Számtalan lehető-
ség van a Potentátorért nyúlni. Jóllehet maga a Potentátor nem lép 
manifesztációba. 

92.28 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A félhold a koronán a tudatalatti elme befogadókészségét 
jelképezné? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ezt a jelképet nem Ré adta, de nem ellenszenves, mi-
vel a ti saját kultúrátokon belül a Hold a nőiesség, a Nap a férfiasság 
jelképe. Ekképp mi elfogadjuk ezt a részletet a kép részleteként, mivel 
ez jelentősebb torzulás nélkülinek tűnik. 

92.29 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A Papnő blúza előtti szimbólumot Ré adta? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A crux ansata42 a helyes szimbólum. A hozzáadása és 
eközbeni csekély eltorzulása e jelképnek asztrológiai, és kiengedhető 
annak szigorúságából. 

92.30 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Az élet jele volna ez a füleskereszt, vagy hogy a lélek életre 
kelti az anyagot? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez nagyon helyes. Ezenfelül még egy fogalmat megvi-
lágít, ami az archetípus része, melynek az inkarnációban 

                                                 
41 bennlévő, bennrejlő, bensőleg hozzátartozó, természetéből következő 
42 Az ankh, vagy a „kereszt fogantyúval”, az óegyiptomi életszimbólum. 
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lehetségesítődő tudatosság továbbéléséhez van köze, az inkarnáción 
túl. 

92.31 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A Papnő vállát borító kelmén ábrázolt szőlőfürt Ré közlése 
volt? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Igen. 

92.32 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Mi ezt egy utalásnak vettük a tudatalatti elme termékenysé-
gére. Ez így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez így van, ó, tanítvány, ám vedd észre a palást szere-
pét is. Nagy védelmet is nyújt épp a lehetségesítés karaktere. A gyü-
mölcsöt hozás egy védett tevékenység. 

92.33 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A védelem itt úgy látszik ábrázolva, hogy megvan a jobb 
oldalon, de nincs meg a bal oldalon. Ez nagyobb védelemre utalna a 
pozitív ösvény számára, mint a negatív számára? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Helyesen érzékelsz egy veleszületett részrehajlást, 
amely felvilágosítással szolgál a látó szem és a halló fül számára a haté-
konyabbik polaritás választása kapcsán. 

Még egy kérdést javasolnánk ez alkalommal, mint mondanátok. 

92.34 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Akkor már csak megpróbálkoznék egy példával a Tudat 
Potentátorának működésére. Amint a kisgyermek időt nyer a testet 
öltésben, azt tapasztalná-e vajon, hogy a Potentátor mind pozitív, 
mind negatív lehetséges tetteket vagy jobban mondva gondolatokat 
felkínál megtapasztalásra a Mátrixnak, melyek ezután kezdenek fel-
halmozódni úgymond a Mátrixban és beszínezni azt az egyik vagy a 
másik irányba a polarizációban, a Potentátor által kínált folytonos 
döntéseknek megfelelően? Igaz ez bármilyen módon is? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Elsőként, újracsak különbséget tehetnénk az archetí-
pusi elme és a tudat/test/lélek komplexum megtestesülési létélményé-
nek folyamata között. 

Másodszor, minden egyes lehetségesítés, amelyért a Mátrix kinyúl, a 
Mátrixba jegyződik be, ámde a Szignifikátor tapasztalja meg. A 
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Szignifikátornak e lehetségesített tevékenységről szóló tapasztalata 
természetesen függ a Katalitikus és Tapasztalati folyamatainak heves-
ségétől. 

Megkérdezhetjük, lennének-e még rövidebb kérdések, mielőtt elhagy-
juk ezt a közvetítőt? 

92.35 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Van-e valami, amit tehetnénk az instrumentum kényelmé-
ért vagy a kapcsolat javításáért? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A támogató csoport jól működik. Maga a közvetítő 
eltűnődhet némely korábbi szavunkon, és átgondolhatja ezek követ-
keztetéseit. Azért mondjuk ezt, mert a vitális energiák folyamatos 
igénybevétele, ha engedik a vitális energiák kimerülésééig folytatódni, 
a végét jelenti e kontaktusnak. Nincs szükség ezen energiák folyama-
tos igénybevételére. Az instrumentumnak meg kell találnia a megol-
dást erre a rejtvényre, vagy pedig szembenéznie azzal, ahogy megérik e 
sajátos szolgálat veszte e sajátos tér/idő nexusban. 

Minden jó. A beállítások példásak. 

Ré vagyok. Távozom tőletek, barátaim, az Egységes Végtelen Terem-
tő szeretetében és fényében. Járjatok hát örvendezve az Egy Végtelen 
Teremtő erejében és békéjében. Adonai. 
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93.0 Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Köszöntelek benneteket az Egységes Végtelen Terem-
tő szeretetében és fényében. Most kommunikálunk. 

93.1 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Elsőként megadnád, kérlek a közvetítő állapotát? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. E közvetítő fizikai komplexum eltorzulásai sokkal 
jobban közelítik a mondhatnátok: zéró jelzést, vagyis mialatt az inst-
rumentum természetes fizikai energiával nem rendelkezik, ez közel 
sem így van a fizikai energiadeficit torzulásait illetően. A vitális ener-
giatorzulások némileg megerősödtek a legutóbbi lekérdezés óta. 

93.2 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Milyen helyzetű és állapotú a negatívan irányult ötödik 
denzitású látogatónk? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Az entitás vele van ezzel a csoporttal, ám egy csöndes állapotban, 
némi meghiúsulás végett a megfelelő módszer mibenlétét illetően, 
mellyel választott feladatára ráközelíthetne. 

93.3 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Köszönjük. A jelenlegi káprázatunk alapkövéről azt állapí-
tottuk meg a korábbiakban, hogy azt a polaritás elve adja. Mivelhogy 
a két pólust a mások szolgálataként és az önös szolgálatként definiál-
tuk, így azt kérdezném, létezik-e teljesebb, elegánsabb vagy világosabb 
meghatározása, vagy bármely további felvilágosítás, amivel jelenleg 
még nem rendelkezünk a két végletről, ami jobb bepillantást engedne 
számunkra magának a polaritásnak a természetébe? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Valószínűtlen, hogy lenne a harmadik denzitás két 
pólusának a mások szolgálatánál és az önös szolgálatnál velősebb vagy 
elegánsabb leírása, a tudat/test/lélek komplexumok természetéből 
adódóan, hogy életfilozófiához kötődő fogalmakat erkölcsi vagy tevé-
kenységi szempontok szerint érzékeljen. Ugyanakkor tekinthetünk a 
polaritásokra kissé eltérő fogalmak használatával is. Ily módon talán a 
meglátások gyarapodása érhető el némelyek számára. 
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Megfontolhatók a pólusok abban a szó szoros értelemben, aminek a 
mágnes fizikai pólusai örvendenek. A negatív és a pozitív, az ő elekt-
romos jellemzőikkel, tekintetbe vehetők ugyanúgy, ahogy a fizikai 
értelemben. Meg kell jegyezni ebben az összefüggésben, hogy megle-
hetősen lehetetlen megítélni egy tett vagy egy entitás polaritását 
ugyanúgy, mint ahogy lehetetlen megítélni a mágnes negatív vagy 
pozitív pólusainak relatív jóságát is. 

Egy másik módszer a sarkosság szemlélésére tartalmazhatná a sugárzó-
ság/elnyelés fogalmát. A pozitív sugárzó, a negatív elnyelő. 

93.4 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Mármost, ha jól értem, az elfátyolozási eljárást megelőzően 
az elektromos polaritások, a sugárzóság és elnyelés pólusai, mind lé-
teztek a teremtés valamely részében, ám a számunkra ismerős másokat 
szolgáló/önmagát szolgáló sarkosulások nem fejlődtek ki, s csupán az 
elfátyolozási eljárást követően jelentek meg mintegy hozzáadódva a 
lehetséges polaritások listájához, mondhatnánk, amely elkészíthető 
volna a teremtésben. Helyes ez így? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Nem. 

93.5 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kijavítanál ebben? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A polaritás leírása mint önmagát szolgáló és másokat 
szolgáló, teremtésünk kezdete óta benne rejlik az elsődleges Logosz 
szerkezetében. Az elfátyolozási eljárást megelőzően az elme/test/lélek 
komplexumok tetteinek a tudatosságukra gyakorolt hatása nem volt 
elég szignifikáns mértékben tapintható ahhoz, hogy lehetővé tegye 
eme polaritás szignifikánsan hasznos kifejeződését. A szakaszban, ame-
lyet te időnek mondanál, a polaritásnak e kifejeződése ettől még mű-
ködött, hogy a tudat/test/lélek komplexumok hajlamain változtasson, 
hogy azok végül leszüretelhetők lehessenek. Az elfátyolozási eljárás a 
polaritást sokkal hatékonyabbá tette. 

93.6 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Akkor hogyha egy olyan hasonlatot mondanék, miszerint a 
légkörben polarizáció zajlik, hogy vihart, villámlást és nagy aktivitást 
eredményezzen, akkor ez az élénkebb megtapasztalás hasonlít a tuda-
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tosságbéli polarizációhoz, amely élénkebb megtapasztalást eredmé-
nyez. Helyénvaló volna ez? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Van egy sekélyessége e hasonlatnak abban, hogy egy 
entitás figyelme addig irányítható a viharra, amíg a vihar tart. Ám a 
vihar generálta körülmények nem állandók, ezzel szemben a polarizáló 
feltételek állandók. E kizáró nyilatkozat megadásával egyetérthetünk a 
hasonlatoddal. 

93.7 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A harmadik tarot kártyával elérkezünk az első, az elfátyolo-
zási eljárás után hozzáadott archetípushoz, ha jól értem. És azt feltéte-
lezem, hogy ez a harmadik archetípus oly módon van feltöltve úgy-
mond, hogy polarizációt keltsen, ha lehetséges, mivelhogy ez tűnik e 
sajátos Logosz egyik elsődleges céljának az evolúciós folyamatban. 
Igazam van ebben bármely módon is? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Mielőtt kérdésedre felelnénk, türelmeteket kérjük, 
mivel meg kell vizsgálnunk e közvetítő elme komplexumát azért, hogy 
megkísérelhessük megmozdítani az instrumentum bal kézi nyúlvá-
nyát. Ha nem sikerül némi fájdalomenyhülést kiváltanunk, akkor el 
kell távozzunk. Kérlek, legyetek türelemmel, amíg azt tesszük, ami a 
helyénvaló. 

[Harminc másodperc szünet.] 

Ré vagyok. Továbbra is lesznek fájdalomfellángolások. Ám az erős 
fájdalom kritikus része csillapodott az elmozdítással. 

Helyes a feltételezésed. 

93.8 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Láthatóan nincs nagy utalás a polaritásra ezen a rajzon, 
kivéve a sok csésze lehetséges színezését a kerékben. Egy részük fekete, 
más része a csészéknek fehér színű. Arra utalna ez vajon, hogy minden 
egyes megtapasztalásban benne van egy lehetséges negatív vagy pozitív 
felhasználása az adott élménynek, amelyeket véletlenszerűen generál 
ez a, ránézésre szerencsekerék? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A feltételezésed átgondolt. Azonban egy olyan hozzá-
adáson alapszik a fogalmi komplexumhoz, amely asztrológiai eredetű. 
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Ennélfogva arra kérünk, tartsd meg a polaritás fogalmát, ám engedd 
ki a csészéket azok szigorú formájából. Az elem, amivel dolgod van, 
nem az eredeti formájában van mozgásban, hanem az valójában az 
időtálló Nap, mely, a szellemből, védelemként süt le a komplexitás 
kezdete óta rendelkezésre álló mindannyi katalizátoron át az őt felis-
merő tudat/test/lélek komplexumra. 

Valójában a polaritás kifejeződését inkább megtalálod, elsőként az 
anyagi káprázatban kínálkozó számos lehetőségben, melyet a 
nem-fehér és nem-sötét négyzet ábrázol, amelyen a kép entitása üldö-
gél, másodikként pedig ennek az ülő entitásnak a pozíciójában. Nem 
szemből találkozik a lehetőséggel, hanem félrecsúszik az egyik vagy a 
másik oldalra. A képen észre fogsz venni egy emlékeztetést, hogy az 
illúzió ajánlata gyakran azt látszik sugallni, hogy a lehetőségek a bal 
kézre eső ösvényen, vagy ahogy egyszerűbben hivatkozhatnál erre, az 
önmagát szolgáló ösvényen rejlenek. Ez egy része a Elme Katalizátora 
természetének. 

93.9 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Az entitás lába egy instabil sínen látszik lenni, mely sötét a 
hátulsó és világos az elülső részénél. Arra gondolok, ez talán arra utal-
hat, hogy a rajta álló entitás bármelyik irányba elbillenhet, akár a bal 
kézre, akár a jobb kézre eső ösvény felé. Helyes ez bármilyen módon? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez igencsak éleslátó. 

93.10 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A madár, gondolom, hogy egy hírnök lehet, a szárnyak 
helyzete által kirajzolt két ösvény pedig katalizátort hoz, mely mind-
két irányba való sarkosuláshoz felhasználható. Igaz ez bármilyen mó-
don is? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Helyes érzékelés az, hogy a szárnyas lény testhelyzete 
jelentős. A helyesebb érzékelése ezen entitásnak és annak jelentőségé-
nek az a fölismerés, hogy a tudat/test/lélek komplexum, miután érint-
kezésbe lépett a lehetségesített önmagával, megkezdi most röptét a 
nagy Logosz felé, mivel ez az, amit a szakértő keres. 

A szárnyas lény természetét visszhangozza továbbá mind az őt tartó 
nő, mind az a női szimbólum, melyen a figura lába nyugszik –––– vagyis 
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a katalizátor természete túlnyomórészt tudattalan jellegű: onnét jön, 
ami nem az elme, és nincs kapcsolata az értelemmel, miként hívjátok, 
amely előjárója vagy velejárója a katalitikus eseményeknek. A katalizá-
tor elme általi valamennyi felhasználása a tudatosan a katalizátorra 
irányulás. Tudatos szándék nélkül a katalizátor haszna sosem dolgo-
zódik föl agyműködés, fogalomalkotás és elképzelés révén. 

93.11 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Szeretnék példát, amennyiben lehetséges, azon tevékenység-
re, amit a Tudat Katalizátorának nevezünk, miközben egy adott egyén 
keresztülmegy eme folyamaton. Tudna Ré példát hozni erre? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Minden, ami érzékeidet megrohanja, katalizátor. Mi 
katalizátort kínálunk, amint eme közvetítőn keresztül e támogató 
csoporthoz szólunk. Az egyes csoporttagok testi konfigurációi katali-
zátort kínálnak a kényelem/kényelmetlenség révén. Valójában min-
den, ami feldolgozatlan, ami a tudat/test/lélek komplexum figyelme 
elé kerül, egy-egy katalizátor. 

93.12 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Akkor mi jelenleg tudati katalizátort kapunk, amint kiérté-
keljük Ré kommunikációját, és testi katalizátort kapunk, amint a tes-
tünk érzékeli a test valamennyi bemenő jelét, ha jól értem. De le tud-
ná-e akkor Ré írni a lélek katalizátorát, s mi ezt a katalizátort is kap-
juk jelenleg? Ha pedig nem, akkor tudna Ré példát mondani erre? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A test által feldolgozott katalizátor testi katalizátor. A 
tudat által feldolgozott katalizátor tudati katalizátor. A lélek által fel-
dolgozott katalizátor lelki katalizátor. Egy egyéni tudat/test/lélek 
komplexum felhasználhat bármely katalizátort, amelyet észrevesz, 
jöjjön az akár a testen és annak érzékein, akár elmeműködésen keresz-
tül, vagy akár más, magasabban fejlett forrásból, és felhasználhatja e 
katalizátort az ő egyedi módján, hogy az ő elfogultságaival alakítson ki 
egy számára egyedi tapasztalatot. 

93.13 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Igazam lenne-e, ha azt mondanám, hogy a Tudat Katalizá-
tora archetípus a Logosz modellje az Ő leghatékonyabb tervéről a 
tudat katalizátorának hatására vagy használatára vagy működésére? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Igen. 
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93.14 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező:    Akkor a szakértő, azáltal, hogy alaposan megismeri a Logosz 
valamennyi archetípusát, képessé válik a leghatékonyabb hasznát ven-
ni a Logosz evolúciós tervének. Ez így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Az archetípusi elmében mint forrásban nem kimon-
dottan egy evolúciós terv lelhető fel, hanem inkább az evolúció termé-
szetének részletes tervrajza vagy belső struktúrája. Apró megkülönböz-
tetésnek tűnhet ez, ám jelentősége van a mélytudat e forrása használa-
tának világosabb érzékelésében. 

93.15 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Akkor tehát Ré bemutatta a képeket, amiket mi most a 
tarotként ismerünk, mely által a kor egyiptomi szakértői meggyorsít-
hatták az ő személyes fejlődésüket. Jól mondom-e, és volt-e valami-
lyen más oka is, amiért e képeket bemutatta Ré? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Jól mondod. 

93.16 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Van-e bármely más értékelhető haszna is ezeknek a képek-
nek vagy tarot kártyáknak azon kívül, amit az előbb említettem? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A tanítvány számára a tarot képek az evolúciós folya-
matok tanulás/tanításának forrását kínálják. Bármely más entitás szá-
mára ezek az ábrák csak képek és semmi több. 

93.17 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kimondottan arra a dologra gondoltam, hogy Ré egy ko-
rábbi ülésen a tarot-ról mint jövendölési módszerről beszélt. Elárul-
nád, mit értettél ez alatt? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A kháldeusok befolyásának eredményeként az arche-
típusi képek rendszerét a kor papjai beolvasztották egy asztrológiai 
alapú tanulmányi, tanulási és jövendölési rendszerbe. Ez nem egy 
olyan cél volt, amelyért Ré kifejlesztette a tarot. 

93.18 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A harmadik kártyán szintén látható pálca –––– feltételezem, 
hogy pálca –––– a jobb kézben, a tetején lévő gömb pedig a kerek, mági-
kus alakzat. Igazam van-e bármely módon, mikor arra gondolok, 
hogy a Tudat Katalizátora az eme pálcával megrajzolt mágia lehetsé-
ges végső felhasználására utal? 
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Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A pálca asztrológiai eredetű, és mint kép, kiengedhető 
annak szigorúságából. A szellemi erejű gömb csakugyan egy utalás 
arra, hogy minden alkalom a legelképesztőbb mágikus lehetőségekkel 
várandós a távollátó szakértőnek. 

93.19 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Annak ténye, hogy az entitás ruházata átlátszó, a fátyol 
részleges áteresztő képességére utalna talán a mentális katalitikus fo-
lyamatok számára? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Újból szünetet kell tartanunk. 

[Tizenöt másodperc szünet.] 

Ré vagyok. Folytatjuk némileg aligha optimális körülmények között. 
Mindazonáltal e közvetítő felénk történő megnyílásának természete 
végett az átjárónk meglehetősen tiszta, és folytathatjuk. Fájdalomfel-
lángolások miatt meg kell kérjünk, hogy ismételd el az utolsó kérdé-
sedet. 

93.20 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Azon tűnődtem, hogy az öltözet átlátszósága vajon a hármas 
kártyán a tudat és a tudatalatti közti fátyol félig-áteresztő jellegére 
utal-e. 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez egy átgondolt érzékelés, és nem mondható rá, hogy 
helytelen volna. Jóllehet a szándékolt utalás általánosan a korábbi 
javaslatunk elismétlése, miszerint a katalizátor természete a tudattala-
né, tehát hogy a külső katalizátor a fátylon keresztül érkezik. 

Minden, amit érzékeltek, tudatos érzékelésnek tűnik. A helyes feltéte-
lezés nem ez. Minden, amit érzékeltek, katalizátorként érzékelődik 
tudattalanul. Akkorra, amikorra a tudat megkezdi a katalizátor kiérté-
kelését, a katalizátor már átszűrődött a fátylon, némely esetekben pe-
dig sokminden lepleződött a látszólag legtisztább érzékelésben. 

93.21 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Elveszett vagyok abban, hogy tudnám a jelentőségét az 
entitás fejét díszítő kígyóknak ezen a rajzon. Ezek Rétől valók-e, és ha 
igen, mit jelentenek? 
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Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ezek kulturális természetűek. Abban a kultúrában, 
amelynek e képek átadattak, a kígyó a bölcsesség szimbóluma volt. 
Valójában e képek átlag felhasználója számára talán a legpontosabb 
mellékjelentése a fogalmi komplexumok e részletének azon fölismerés 
lehetne, hogy a kígyó olyan, ami mágikusan erőteljes. Pozitív érte-
lemben ez azt jelenti, hogy a kígyó a képi figurák testének indigószín 
helyszínén fog megjelenni. Mikor negatív mellékjelentés a szándék, 
akkor a kígyót a solar plexus központnál lehet majd megtalálni. 

93.22 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Van-e valami jelentése a kígyónak? Van-e polaritása a kí-
gyónak, amiként találkozunk vele ebben az illúzióban? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Feltételezzük, úgy kérdezed a kígyót, ahogyan e képe-
ken használatos, semmint a második denzitású élőlényként, amely az 
élettapasztalásotok része. Van jelentése a kígyónak egy kultúrában, 
amely egyidejűleg létezik a ti sajátotokkal, de amely nem a ti sajáto-
tok; mégpedig annak jelképeként, amit egyesek a kundalininek ne-
veznek és amelyet megtárgyaltunk korábbi anyagban. 

93.23 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Van-e még más nézőpontja ennek a hármas kártyának, 
amiről Ré jelenleg szót ejthetne? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Elmondható, hogy sok szempont van ezen a képen, 
ami egy másik tanítványnak feltűnhet és amin eltűnődhet. Azonban a 
tanítás/tanulás természete az, hogy kerülje a tanulás/tanítás berkeibe 
tévedést a tanítvány számára. Nagyon is egyetértünk azzal, hogy észre-
vételezzünk minden megfigyelést, amit a tanítvány esetleg tesz. Ettől 
messzebbre egy tanítványnak sem beszélhetünk. 

Hozzátennénk, várható, hogy minden tanítványnak természetszerűleg 
egyedi érzékelési élménye lesz az egyes képek kapcsán. Ennélfogva 
nem várható, hogy a kérdező átfogóan kérdezzen valamennyi tanít-
vány számára. Ehelyett inkább az a várható, és elfogadható, hogy a 
kérdező felerésznyi kérdést tesz föl, amelyből minden archetípust ille-
tően kiépül egy-egy fogalomsor, mely aztán minden őt követő tanít-
vány számára lehetőséget kínál az archetípusi elme behatóbb tanul-
mányozására. 
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Kérhetnénk-e, hogy még egy kérdést tegyetek föl a mostani alkalom-
mal. Elégedetten jelenthetjük, hogy e közvetítő nem feledett igényt 
tartani a kiutalt energia egy részének fenntartásra, hogy az éber álla-
potba való visszatérést komfortosabbá tegye. Ennélfogva úgy találjuk, 
elegendő energia van még egy kérdésre. 

93.24 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Feltételezem, egy teljes kérdésre gondolsz még, és most 
felteszem ezt a kérdést: Meg szeretném ismerni a füles kereszt alakjá-
nak jelentését, és ha ez túl hosszú válasz volna, akkor csak annyit kér-
dek, hogy tehetünk-e még valamit a közvetítő kényelméért vagy a 
kapcsolat javításáért. 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Olyan matematikai arányok vannak ebben az ábrában 
elrejtve, ami informatív meglátásokat hozhat egy olyasvalakinek, aki 
szereti a rejtélyeket. Nem kellene megfejtenünk a rejtvényt. Rámutat-
hatunk, hogy a crux ansata része az archetípusi elme fogalmi komple-
xumainak, ahol a kör a szellem varázsára, a kereszt pedig azon mani-
fesztációs jellegre utal, mely csupán a veszteség révén értékelhető. 
Ezért a crux ansata csakugyan az örökkévaló ábrájaként szemlélhető a 
megnyilvánulásban és azon keresztül, s azon túl is a megnyilvánuló 
áldozata és átalakulása révén. 

A támogató csoport jól működik. Az instrumentum által megtapasz-
talt örvénylő vizek az előző munkaülésünk óta alaposan segítették a 
közvetítőt fájdalomtorzulásai lecsökkentésében. 

Minden jó. A beállításokat jól őrzitek. 

Búcsúzunk tőletek, barátaim, a Végtelen Egy szeretetében és fényé-
ben. Járjatok hát az Egy Végtelen és Dicsőséges Teremtő erejében és 
békéjében örvendezve. Adonai. 
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94.0 Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Köszöntelek titeket az Egységes Végtelen Teremtő 
szeretetében és fényében. Most kommunikálok. 

94.1 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Megadnád, kérlek először a közvetítő állapotát? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Kicsiny növekedés van a fizikai energiahiányban. 
Nem jelentős. Minden más ugyanolyan, mint az előző lekérdezéskor. 

94.2 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A közvetítőtől vannak előttem kérdések. Egyes: „Az ötödik 
denzitású jóakarónk-e a felelős az instrumentum rendkívüli fájdalom-
irányú eltorzulásáért az ülések alatt és közvetlenül utánuk?” 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Igen. 

94.3 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Létezik-e valami, amit tehetnénk és amit még nem teszünk 
e helyzet orvoslásául, hogy a közvetítő ne élje át ezt a fájdalmat vagy 
ne éljen át ennyit belőle? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Kevés az, ami tehető, már meglévő eltorzulásoknak 
egy komplexuma miatt. Az eltorzulások forrása hármas. 

Ott van a műtőseitek mondjuk úgy, aligha megfelelő munkája, mely 
különféle torzításokat tesz lehetővé a bal csukló környékén. 

Ott van a szervi lupus erythematosus-nak nevezett torzulás, mely a bal 
alkar és a jobb kar izomzata számára azt okozza, hogy torzításokat tesz 
lehetővé e mindkettő úgymond normál helyzetében. 

Végül ott az idegi sérülés, különösen a bal, de mindkét nyúlványban a 
mellkasi kimenetből. 

Az ébredési viselkedés menete során az instrumentum válaszolhat a 
különféle jelzésekre, amelyek megszólaltatják a fájdalom vészcsengő-
jét, így riadóztatván az elme komplexumot, mely válaszul sok apró 
konfigurációban megmozdítja a fizikai komplexumot, ami enyhít a 
különböző eltorzulásokon. A jóakarótok köszönti eme eltorzulásokat, 
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ahogy azt korábban elmondtuk, közvetlenül a munkaülés megkezdése 
előtt. Mindazonáltal az ülés során a közvetítő nincs a sárgaszín kémiai 
hordozójával, és így a sok apró mozdulat, amely a leghatékonyabban 
segíthetné e torzulások lecsökkentését, nem lehetséges. Rének gondo-
san át kell vizsgálnia az elme komplexum mentális konfigurációit ah-
hoz, hogy akár a legsutább manipulációt is megtegye. Nem jártassá-
gunk egy sárgaszín hordozó használata. 

A takaró súlyának van némi káros hatása ezekre az eltorzulásokra né-
mely esetekben, és ezért utaltunk rá, hogy volna egy kis dolog, amit 
lehetne tenni, mégpedig egy keret, amely kissé elemelné a takarót a 
testtől. A hőveszteség kompenzálása érdekében a kéznyúlványokat 
melegítő anyag viselése lenne azután indokolt. 

94.4 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Egyből az ötlik fel bennem, amint az instrumentum egy 
hosszú alsóneműt visel a most rajta lévő köntös alatt, és egy rendkívül 
könnyű, fehér takaró. Vajon ez megfelelő lenne? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Sugárzó fizikális energiája híján e közvetítőnek a ne-
hezebb takaró javallatos. 

94.5 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Közlésed során, az eleje táján, azt mondtad: „Ott van a… 
mondjuk úgy, aligha megfelelő munkája”, és volt közben egy szó, 
amit egyáltalán nem értettem. Ismerős számodra ez a szó, amit megér-
teni próbálok? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Nem. 

94.6 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Akkor meg kell várnunk, amíg legépeljük az anyagot. Felté-
telezem, hogy a negatív ötödik denzitású jóakarónk nem mindig okoz 
eltorzulást, egyszerűen azért, mert ő azt próbálja hangsúlyozni, hogy 
az instrumentum csak akkor kerül eltorzításra, ha megkísérel egyet e 
másokat szolgáló munkaülések közül, megpróbálva ezzel elnyomni az 
ülést. Ez így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez részben igaz. A helytelen rész a következő: az enti-
tás, amelyről beszélsz, nyomulását aligha alkalmasnak találván egy 
folyamatos támadás fölállítására eme közvetítő fizikai hordozója ellen, 
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az instrumentum megtapasztalásának tér/idő nexusai közül mondjuk 
úgy, a hatásosabbikat választotta a szolgálatára. 

94.7 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: El tudnád mondani, miért éreztem oly rendkívüli kimerült-
séget számos nemrégi alkalommal? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez le lett fedve korábbi anyagban. 

A kontaktus, amit most átéltek, belekerül bizonyos mennyiségébe 
azon energiának, amelyet a csoporttagok mindegyike jelen inkarná-
ciójával megnyilvánulásba hozott. Habár ezen ár javarésze a közvetítő-
re esik, annál sokkal tudatosabb mértékig van felszerszámozva 
preinkarnatív tervezésből a hit és akarat fényével és örömteli páncélza-
tával, mint amiben a legtöbb tudat/test/lélek komplexum megannyi 
kiképzés és beavatás nélkül kedvét lelni képes. 

A támogató csoport tagjai szintén felajánlják a mások szolgálatában 
való akaratuk és hitük legjavát, támogatván az instrumentumot, 
amint ő teljesen átengedi önmagát az Egy Teremtő szolgálatának. 
Ennélfogva a támogató csoporttagok szintén átélik a szellemi fáradtsá-
got, amely megkülönböztethetetlen a fizikai energiahiánytól, leszá-
mítva, hogy ha mindenki kísérletezik eme kimerültséggel, akkor a 
fizikai energiára mindenki annak megszokott torzulásában találhat 
majd rá. 

94.8 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Köszönöm. Igazán nem állt szándékomban újraátmenni 
korábbi anyagon. Gondosabban kellett volna megfogalmaznom a 
kérdésemet, hogy ezzel… Erre számítottam. Próbáltam megerősítést 
kapni a tényre, hogy erre gyanakodtam. Mostantól óvatosabb leszek a 
kérdésfeltételnél. 

A közvetítőtől van a következő kérdésünk: „Vakációzás közben egy 
csomó, idáig tudatosan nem ismert dolgot fedeztem fel magamon. 
Úgy tűnik számomra, hogy a születéskor kapott spirituális tehetségek-
kel gurulok, és sohasem fordítottam időt arra, hogy az emberi önva-
lómat megismerjem, amely gyermekinek, éretlennek és irracionálisnak 
látszik. Így van ez?” 
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Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez részben igaz. 

94.9 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Ezután azt mondja: „Ha ez így van, akkor ez úgy tűnik, 
hogy része annak a létezési módról szóló talánynak, amelyről Ré be-
szélt. Attól félek, ha nem dolgozom ki sikeresen az emberi torzulásai-
mat, akkor én leszek felelős a kontaktus elveszítéséért. Ugyanakkor Ré 
arra is utal, hogy a túl-elköteleződés bármely kimenetel felé ostoba. 
Észrevételezné Ré e gondolatokat?” 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Először általánosságban észrevételeznénk a kontaktus-
ról szóló kérdést, mely újracsak arra utal, hogy az instrumentum epés 
szemmel tekint a tudat/test/lélek komplexumra. Minden kereső tu-
dat/test/lélek komplexumban majdhogy bizonyosan meglesz az éret-
len és irracionális viselkedés. Szintén érvényes, hogy ez az entitás, 
csakúgy, mint majd minden kereső, jelentős munkát végzett a testet 
öltött léttapasztalás keretein belül, és igenis kifejlesztett érettséget és 
racionalitást. Hogy e közvetítő nem látja meg azt, amit már elvégzett, 
és csak azt látja meg, amit még nem végzett el, ez igencsak megemlí-
tésre érdemes. Valójában bármely kereső, aki ezt a tudati és tuda-
ti/érzelmi torzuláskomplexumot fedezi föl önmagában, eltöprenghet 
megítélésének lehetséges nem-hatékony mivoltán. 

A kérdés második részének megközelítésekor látjuk a szabad akaratba 
való beletiprás lehetőségét. Ennek ellenére úgy hisszük, tudunk választ 
alkotni a Zavar Törvényének határain belül is. 

Ez az adott instrumentum se képzést nem kapott, se nem tanulta, se 
nem dolgozott valamely önfegyelmezéssel azért, hogy kapcsolatba 
lépjen Rével. Amiért mi képesek vagyunk –––– miként ezt többször el is 
mondtuk –––– kapcsolatba lépni ezzel a csoporttal e közvetítőn keresztül, 
az a közvetítő odaadásának tisztasága az Egy Végtelen Teremtő szolgá-
latában, de a nagyfokú harmónia és elfogadás is, aminek a csoporton 
belül mindenki mindenki által örvend: e helyzet teszi lehetővé a tá-
mogató csoport számára, hogy jelentősebb eltorzulás nélkül működ-
jék. 
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Mi szerény hírnökök vagyunk. Hogyan gondolhat egy közvetítő bár-
mit is a Teremtő akaratáról? Köszönjük e csoportnak, hogy rajta ke-
resztül szólhatunk, ám a jövő labirintus. Nem tudhatjuk, hogy a tör-
ténetünk mikor válik, egy utolsó ülés után, teljessé. Rágondolhat-e 
akkor az instrumentum, egy pillanatra, hogy beszünteti az Egységes 
Végtelen Teremtőnek való szolgálatát? Arra kérjük a közvetítőt, fon-
tolja meg e kérdéseket és megfigyeléseket. 

94.10 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Az előző ülésen az a kijelentés hangzott el, hogy sokminden 
lepleződött a látszólag legtisztább érzékelésben. Ki tudná bővíteni Ré, 
hogy mit kell érteni e kijelentés alatt? Gondolom, jelenti ez mindan-
nak elfátyolozását, ami az úgymond fizikai érzékelésünk határain kívül 
esik, ami a fényspektrumhoz köthető, stb., de az ösztönöm azt súgja, 
ettől többminden is leplezve van. Kibővítené Ré e gondolatot? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Szemfüles vagy a sejtéseddel. Csakugyan nem azt kí-
vántuk sugalmazni, hogy a jelenlegi káprázatotok fizikai készüléke az 
elfátyolozási eljárás részeként lenne korlátolt. A fizikai korlátaitok 
olyanok, amilyenek. Ám a minden egyes tudat/test/lélek komplexum 
egyedi elfogultságai végett olykor igen egyszerű torzulásalkalmak nyíl-
nak ott is, ahol semmi látható oka nincs efféle eltorzulásnak. 

Hadd használjuk példaként a nemzőképes de éretlen férfi esetét, aki 
találkozik és világosan beszél egy fiatal nővel, akinek fizikai alakja a 
megfelelő konfigurációjú ahhoz, hogy e férfi entitáson kiváltsa a 
vörösszín szexuális izgalom aktiválódását. 

A kiejtett szavak csoportosulhatnak egyszerű témák köré, úgymint 
nevek, foglalkozással kapcsolatos információk és különféle egyéb, gya-
kori hangvibrációs komplexum-cserék. A férfi azonban a rendelkezés-
re álló csaknem valamennyi meglévő tudatosságát a nő kívánatosságá-
nak lajstromba vételére fordítja. Ilyesmi talán igaz lehet a nőre is. 

Ekképp akár a teljes információcsere semmitmondó lehet, mert a va-
lódi katalizátor testi. Ez tudattalanul irányított, nem pedig egy tuda-
tos döntés. A példa leegyszerűsített. 
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94.11 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Rajzoltam egy kis ábrát, amelyen egyszerűen egy nyilat 
mutatok be, mely a katalizátort szemlélteti, ahol a nyíl áthatol egy rá 
merőleges vonalon, ami a fátyol, majd aztán letétbe helyeződik két 
raktár közül valamelyikbe, melyből az egyiket a jobb oldali ösvény-
nek, másikat a bal oldali ösvénynek nevezném, a fátylon átszűrődött 
katalitikus működés e két raktárát pedig úgy címkéztem fel, mint „a 
Tapasztalat”. Nagyon durva hasonlat lenne ez arra, ahogy a katalizá-
tor átszűrődik a fátylon, hogy tapasztalássá váljon? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Újracsak, részben van igazad. A tudat/test/lélek 
komplexum mélyebb elfogultságai úgy kormányozzák a katalizátort a 
pozitivitás és a negativitás megannyi szigete körül, ahogyan kifejezést 
ölt a mélytudat szigetvilágában. Azonban a hasonlat téves abban, hogy 
nem veszi számításba a további sarkosulást, amely bizonyosan nyitva 
áll a tudatos elme előtt, miután a mélyebb elméből már észlelte a 
részben sarkos katalizátort. 

94.12 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Úgy tűnik számomra, hogy a Tudat Tapasztalata oly mó-
don fejti ki hatását, ami megváltoztatja a fátyol jellegét, hogy a katali-
zátor úgy szűrődjék meg, ahogyan elfogadhatóbb abban az elfogult-
ságban, amit mindinkább kiválaszt az entitás. Például ha az entitás a 
jobb oldali ösvényt választotta, akkor a Tudat Tapasztalata megváltoz-
tatja a fátyol áteresztőképességét, hogy az több és több pozitív katali-
zátort bocsásson át, és a másik is igaz, hogy több negatívat fogad el, ha 
a bal oldali ösvény az, amit az entitás újra és újra kiválaszt. Ez így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez nemcsak, hogy igaz, hanem további következ-
ménnyel is jár. Amint az entitásnak nőnek a tapasztalatai, a katalizá-
tornak egyre inkább a pozitív értelmezését fogja választani, ha a má-
sokat szolgáló ösvényen jár, és negatív értelmezését, ha létélménye az 
önmagát szolgáló ösvény mentén zajlik. 

94.13 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Akkor a Logosz megtervezte működésmód a katalizátor 
tapasztalatot eredményező hatásáról öngerjesztőként lett kigondolva 
avégett, hogy megteremti ezt az úgymond változó áteresztőképességi 
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lefolyást, mely a kiválasztott ösvény függvénye. Kielégítő megállapítás 
ez? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Nincs változó áteresztőképesség az imént tárgyalt fo-
galmak közt. Ezt leszámítva nagyon is igazad van. 

94.14 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Megértem, amiért –––– egy újabb gyönge kifejezéssel élve: 
szükség van egy archetípusra vagy modellre a Tudat Katalizátoráról, 
de mi az indok arra, hogy egy tervrajz vagy modell létezzen a Tudat 
Tapasztalatára, amely eltér e kettős raktár egyszerű modelljétől a nega-
tív és a pozitív beindítóknak? Nekem úgy tűnik, hogy a szabad akarat 
első torzulást jobban szolgálná az, ha a tapasztalatról nem készülne 
modell. Kissé tanácstalan vagyok ebben. Ki tudnád tisztázni? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Kérdésed kétségtelenül érdekes, tanácstalanságod pe-
dig remélhetően produktív. Nem tanulhatunk/taníthatunk a tanít-
ványnak. Pusztán megemlíthetjük, mint tettük korábban is, a külön-
féle archetípusok vonzódását a férfihez és a nőhöz. Indítványunk az, 
hogy a megfontolások ezen iránya termékeny lehet. 

94.15 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A negyedik archetípusban a kártya egy férfit ábrázol, akinek 
teste előre mutat. Feltételezem, ez arra utal, hogy a Tudat Tapasztala-
ta kéri magának a katalizátort. Az arc azonban balra fordul, azt jelez-
vén ez számomra, hogy a katalizátorért való kinyújtózásnál a negatív 
katalizátor erejében és hatásában kézzelfoghatóbb lesz, mint a pozitív. 
Észrevételezné ezt Ré? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A Tudat Tapasztalatának archetípusa nem nyúl ki, ó, 
tanítvány, hanem határozott tekintéllyel megragadja, ami megadatott. 
Megjegyzéseid többi része figyelmes. 

94.16 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Tapasztalat az anyagi káprázat négyzetén ül, melynek színe-
zése sokkal sötétebb, mint a Hármas Kártyán. Jóllehet ezen egy macs-
ka van. Az jut az eszembe, hogy amint az élmények megszerzésre ke-
rülnek, az illúzió második denzitású természete megértésre kerül, és a 
negatív és pozitív szempontok elkülönülnek. Észrevételezné ezt Ré? 
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Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez az értelmezés feltűnően különbözik a Ré szándéká-
tól. A figyelmet a nagy macska kulturális jelentésére irányítanánk, 
amely őriz. Mit őriz vajon, ó, tanítvány? S micsoda harci lobogóval 
világosítja meg ama megnyilvánulás sötétjét? A polaritások csakugyan 
jelen vannak; az elkülönülés nem létező, hacsak nem rostáláson ke-
resztül, amely halmozódó tapasztalás eredménye. Még más benyomá-
sokat szándékozott közölni az ülő alak eme testhelyzete, tejfehér lába 
és csúcsos lábfeje. 

94.17 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Mi volt az utolsó szó, amit Ré kommunikált? Nem igazán 
hallottam. 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A lábfej hangvibrációs komplexumot ejtettük ki. Né-
mi fájdalomfellángolások miatt időnként aligha vagyunk stabilak a 
beszédben. Mindazonáltal az út nyitva, a feltételek pedig jók marad-
nak e munkaülésre. Kérünk, kérdezzetek továbbra is, ha bármi nehéz-
ség lesz az átvitelben. 

94.18 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A Hármas Kártyán a női entitás lába az instabil padlón van, 
kettős polaritásra utalván a színe alapján. A Négyes Kártyán, az egyik 
spicces láb azt sejteti, hogy ha a férfi entitás lábujjhegyre áll, akkor 
gondosan kiegyensúlyoz. A másik láb balfele mutat. Észrevételezné Ré 
a megfigyelésemet, hogy ha az entitás erre a lábára rááll, akkor na-
gyon-nagyon óvatos egyensúlyban lesz? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez egy fontos észrevétel, mivel ez megfejtés nemcsak 
ehhez a fogalmi komplexumhoz, hanem másokhoz is. Láthatod a 
fejesvonalzót, időnként berepedve úgy, ahogy az egy láb a biztos alap-
zattól a tapasztalat természetétől fogva, ám ugyaneme tapasztalat ter-
mészetétől fogva gondosan, pontosan és építészetileg is van odahe-
lyezve e fogalmi komplexum talapzatára, és igenis az archetípusi elme 
komplexumba. Tapasztalat43 rendelkezik annak jellemzőivel, hogy 
hatékonyabban és megrendítőbben fejezze ki a tapasztalat felépítését: 
mind a szerkezet törékenységét, mind a szerkezet biztosságát. 

                                                 
43 Négyes Kártya 
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94.19 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Úgy tűnik nekem, e férfi entitás testtartásából a Négyes 
Kártyán, aki balra néz és akinek jobb lába balfelé mutat, hogy ez a 
kártya azt jelzi: egy védelmi állásban kell lenned a baloldali ösvénnyel 
kapcsolatban, míg a jobb oldali ösvénnyel összefüggésben nem kell a 
védelmen aggódnod. Észrevételezné ezt Ré? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Újracsak, ez nem az a sugalmazás, amit felajánlani 
kívántunk e kép megkonstruálásával. Azonban az érzékelésről nem 
mondható el, hogy az téves lenne. 

94.20 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A mágikus forma a kártya jobb szélén helyezkedik el, azt 
jelezve számomra, hogy a spirituális jelentőség a kártya jobb szélén 
található, azt közölve velem, hogy a szellemi megtapasztalás a jobb 
oldali ösvény. Észrevételezné ezt Ré? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Igen. A figura a tapasztalat természetét fejezi ki azál-
tal, hogy figyelmét az ragadta meg, amit baloldali katalizátornak le-
hetne nevezni. Mindeközben az erő, a mágia elérhető a jobboldali 
ösvényen. 

A tapasztalat természete olyan, hogy a figyelemnek folyamatosan kap-
nia kell a legkülönfélébb megtapasztalásokat. Úgy tűnhet, bőségben 
vannak azok, amelyeket negatívnak vélelmeznek, vagy negatívnak 
értelmeznek. Nagy kihívás katalizátort kapni és kigondolni a mágikus, 
pozitív tapasztalatot. Az, ami mágikus a negatív megtapasztalásban, 
sokkal hosszabb eljövetelű úgymond a harmadik denzitásban. 

94.21 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Namost, a harmadik és a negyedik archetípus is, miként én 
látom, együtt dolgoznak a polaritás lehetséges leghatékonyabb módú 
létrehozásának egyedüli céljából. Ez így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Erről nem mondható, hogy téves lenne. Eltűnődést 
javasolunk ezen a gondolatkomplexumon. 

94.22 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Akkor az elfátyolozási eljárás előtt az, amit mi az elfátyolo-
zási eljárás után katalizátornak nevezünk, nem volt katalizátor, mert 
nem hatékonyan eredményezett polaritást, hiszen ez az általam leraj-
zolt, fátylon áthaladó és sarkos élménnyé váló úgymond katalizátor-
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töltési folyamat nem volt érvényben, mivel azt, amit mi katalizátornak 
mondunk, sokkal világosabban tekintették szimplán az Egy Teremtő 
megtapasztalásának, nempedig olyasvalaminek, ami más tu-
dat/test/lélek komplexumok függvénye. Észrevételezné Ré ezt az állí-
tást? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A tárgyalt fogalmak számottevő torzulás nélkülinek 
tűnnek. 

94.23 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Köszönöm. Akkor arra számíthatunk, hogy a Négyes Kár-
tyán meglátjuk a katalitikus lefolyás eredményét, és ennélfogva na-
gyobb képélességet a sötét illetve fényes területek közt. Ezen a kártyán 
észrevenni, hogy némely területeken határozottabb a sötét tónus, míg 
más részek fehérebbek általános értelemben a Hármas Kártyánál, azt 
jelezve számomra, hogy a szétválasztódás a két elfogultság mentén 
megtörtént, s meg is kell történjen, hogy kövesse a tapasztalás részletes 
tervét. Tudná ezt észrevételezni Ré? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Figyelmes vagy, ó, tanítvány. 

94.24 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A Hármas Kártya madara most a Négyes Kártyán mintha 
befoglalódna az entitás közepébe azáltal, hogy megváltozott a… A 
repülés most elérte célját és része lett… központi része lett a megta-
pasztalásnak. Észrevételezné ezt Ré? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Az érzékelés helyes, ó, tanítvány, de mit gondol a 
tanítvány, mit jelenthet a madár? 

94.25 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Talán azt, hogy a kommunikációt, melynek érkezését a 
Hármas Kártya katalizátorként jelképezte, elfogadja a nő, és felhasz-
nálva a tapasztalat részévé válik. Ebben egyáltalán nem vagyok biztos. 
Igazam van bármennyire is? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ennek kevés értelme van. 

94.26 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Dolgoznom kell még rajta. 

Aztán úgy gondolom, hogy az entitás keresztbe tett lábának a Négyes 
Kártyán hasonló jelentése lehet a crux ansata keresztjéhez. Ez így van? 
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Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez így van. Az élő végtagok által formált kereszt a 
képen azt jelképezi, ami a megnyilvánult tudat/test/lélek komplexu-
mok természete illúziótokban. Nincs tapasztalat, amit ne valamifajta 
erőfeszítés árán szereznének meg, nincs tett önmaguk vagy mások 
szolgálatára, amelynek ne volna, a megnyilvánító entitás számára, a 
tisztaságával összemérhető ára. A megnyilvánulásban minden dolog 
tekinthető ilyen vagy olyan módon önmaga felajánlásának annak ér-
dekében, hogy a tettnek megfelelő szinten átalakulások mehessenek 
végbe. 

94.27 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A Négyes Kártyán a madár egy körön belül van az entitás 
mellkasán. Ugyanolyan jelentése volna ennek, mint a crux ansata kör-
körös részének? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez egy speciális formája e jelentőségteljes alakzatnak. 
Speciális nagyrészt a megnyilvánulás keresztbe tett lábának természete 
végett, amit az imént tárgyaltunk. 

94.28 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A Négyes Kártya entitása egy furcsa formájú szoknyát visel. 
Van-e jelentősége e szoknya alakjának? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Igen. 

94.29 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A szoknya kiterjeszkedik balfelé, ám némileg rövidebb 
jobbfelé. Egy fekete erszény lóg az entitás övéről a bal oldalon. Úgy 
tűnik előttem, hogy ennek az erszénynek a jólét anyagi javainak meg-
szerzésében van jelentése a baloldali ösvény részeként. Kommentálná 
ezt Ré? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Habár e jelentést Ré nem szándékozta a fogalom-
komplexum részének tenni, az értelmezést egészen elfogadhatónak 
találjuk. 

[Harminc másodperc szünet.] 

Ré vagyok. Mivel szünetet érzékelünk a kérdezésben, így megragad-
nánk a lehetőséget elmondani, hogy a kiutalt energia szintje rohamo-
san fogy, s felkínálnánk a lehetőséget még egy teljes kérdésre e jelen 
munkaülésben, amennyiben az kívántatik. 
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94.30 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Csupán azt az állítást tenném, hogy ez a kártya, mivelhogy 
férfi, arra utalhat, hogy amint tapasztalatokat szerez, a tudat válik a 
motiválóvá vagy azzá, ami kinyúl vagy többet „tesz” a katalitikus lefo-
lyás megszerzése előtti egyszerű átélőnél. Ez azt jelentené, hogy a tu-
dat jobban hajlamos vezényelni a tudat/test/lélek komplexumot, ezen 
kívül pedig csak azt kérdezném, hogy tehetünk-e valamit a közvetítő 
kényelméért vagy a kontaktus javításáért? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Az utolsó előtti kérdésed összefüggésében azt javasol-
nánk, hogy újra töprengj el a képmás által viselt öltözék alakján. Az 
efféle ünneplőgúnya nem természetes. A forma jelentős, és nagyon a 
kérdésed irányvonalaiba esik. 

A támogató csoport jó gondját viseli az instrumentumnak. Felkér-
nénk titeket, fordítsatok gondot arra, hogy a közvetítőnek egy rendkí-
vüli hideg irányába vett torzulás ajándékát kínálta fel a titeket köszön-
tő ötödik denzitású jóakaró. 

Habár ti aligha vagytok talán elégedettek a kellékekkel, mi azért el-
mondhatjuk, hogy oly gondosan lett minden előkészítve, amennyire 
csak lehet. Ettől többet senki sem tehet. Ezért megköszönjük min-
denkinek a gondos beállításokat. Minden jó. 

Távozunk tőletek, barátaim, az Egy Dicső Végtelen Teremtő szerete-
tében és fényében. Járjatok hát örvendezve az Egy erejében és békéjé-
ben. Adonai. 
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95.0 Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Köszöntelek benneteket, barátaim, az Egységes Végte-
len Teremtő szeretetében és fényében. Most kommunikálunk. 

95.1 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Meg tudnád adni elsőként a közvetítő állapotát? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Olyan, mint amilyennek előzőleg elmondtuk. 

95.2 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Köszönjük. Mi a helyzet a negatív ötödik denzitású munka-
társunkkal kapcsolatosan? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A fent említett entitás különféle módszereket válasz-
tott a szolgálata előmozdítására, és bár önmagában mindegyik haté-
kony, nem vezet el a mások szolgálatára való elkötelezettség vagy a 
harmonikus együttműködés megbecsülésének lecsökkenéséhez. En-
nélfogva az entitás, bár már nem olyan csendes, mint volt, némileg 
depolarizálódott mindent egybevéve. 

95.3 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Egy rendkívül nagy valószínűsége látszik annak, hogy el 
fogunk költözni innen egy másik lakóhelyre. Amennyiben elköltö-
zünk erről a helyről, és többé már nem használjuk ezt a szobát a Rével 
való munkaülésekre, úgy létezik-e egy mágikusan erre a célra való 
szertartás a munkatér használatának lezárására, avagy kéne-e valamit 
tennünk kimondottan ennek a helynek az elhagyásával kapcsolatosan? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Helyénvaló volna levenni erről a szobáról és, egy ki-
sebb mértékig, erről a házról a töltést, amit nevezhettek a megszentelt-
ség irányú torzulásnak. E töltés levétele érdekében érdemes vagy saját 
munkálatot papírotokra leírni, vagy pedig létező, egy szent hely fel-
szentelésének levételére használatos szertartást felhasználni, úgymint 
valamelyik egyházatokét. 

95.4 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Köszönjük. Az új szoba, amelyet kiválasztunk, természete-
sen gondosan ki lesz takarítva, a megcsúfult felületek pedig helyreál-
lítva. A Kisebbik Pentagramma Elűző Szertartását is használni fogjuk 
a munkaülés előtt. Van még más is, amit Ré ajánlhat? És azt is szíve-
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sen megtudnám, hogy van-e kimondottan valami, amit Ré javasolhat 
azzal az adott hellyel kapcsolatosan, ami az új helyszínül ki lett vá-
lasztva. 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Átvizsgáljuk a kérdező nemrégi emlékkonfigurációit. 
Először is, volt valami aligha harmonikus kölcsönhatás ezen a lakóhe-
lyen. E kölcsönhatás dinamikája elegendően képes volt odavonzani 
egy kisebb gondolatformát. Ennélfogva javasoljuk a besózását és ál-
dott vízzel való szertartásos megtisztítását minden ablaknak és ajtónyí-
lásnak, melyek tárnát kínálnak a lakásba vagy annak bármely ráépíté-
sébe. 

Javasoljuk továbbá felvágott fokhagymagerezd kifüggesztését a szobá-
nak abban a részében, amely elszállásolta azokat, akiknek öröme egy 
sötétebb érzelembe fordult át azon terület köré csoportosultan, amit 
úgy találunk, hogy ti a vizespultnak neveztek, és szintúgy az alvásnak 
szánt szobába, amely a konyhához közel található. Az alsó asztráliaktól 
való elbúcsúzáshoz használatos megfelelő szavakat együtt kell alkal-
mazni a fokhagymagerezdek kifüggesztésével a közelítőleg 36 órátok 
idejére. Úgy hisszük, ez egyenlő két éjszakai és egy nappali perióduso-
tokkal. Ez meg kell hogy tisztítsa a házat, olyan mértékig, amilyenben 
ti azt vibrációiban semlegesnek találjátok. Javasoljuk, hogy ezt köve-
tően kérjétek meg ezt az élő entitást, hogy onnantól üdvözölje és 
gyűjtse magába a harmónia, a szeretet és a hála rezgéseit, melyeket 
azután e csoport az inkarnációs létélmény továbbhaladásával a lakó-
helynek felkínál. 

95.5 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Az áldott vizet feltételezem, úgy készítsük elő, ahogy a 
közvetítőnek az ülés utáni ivásra készítjük elő, és ezután az ajtókat és 
ablakokat ezzel a vízzel töröljük át… alighanem egy vödörben kell ezt 
megcsinálni, és… szeretném tudni, hogy ez így van-e, és hogy mit 
értsünk az ajtók és ablakok besózása alatt? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Először is, megáldhatjátok a vizet ti magatok is, vagy 
kérhettek úgynevezett szentelt vizet bármely helyről, ami megáldott, 
tehát miseszándékra megáldott. Másodszor a vizet gondosan kell az 
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ujjakról lerázni minden ablak és ajtó küszöbje mentén, mikor azok ki 
vannak nyitva. Harmadszor, még a tisztító-áldó szenteltvizes bespric-
celés előtt a sóval egyvonalnyi csíkot kell húzni e küszöbök mentén, és 
újracsak ebben az elrendezésben hagyni 36-48 órán keresztül. Ezután 
a szűz seprű szertartásosan kisöpörheti a sót minden ablakból és ajtó-
nyílásból, minden egyes húzással kisöpörve a lakóház rezgéseinek azon 
kevéssé szerencsésebbikét, amelyek nehéznek találhatnák a ti csoporto-
tokkal az együttélést. 

95.6 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Feltételezem, arra gondolsz, hogy a sót csak a külső ajtókra 
tegyük, ne pedig a ház belső ajtóira. Ez így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez így van. Nem tudjuk kellő világossággal kifejezni a 
só, a víz és a fokhagyma természetét ahhoz, hogy tudósítsunk benne-
teket a hatóerőről, mellyel a só magába szív rezgéseket, amiket meg-
kértek, hogy költözzenek a sóba, amikor a só vizet kap. Nem fejezhet-
jük ki a vizetek teljes mágikus természetét, se nem fejezhetjük ki a 
fokhagymaszelet tetszetősségét és vonzerejét alacsonyabb asztrális lét-
formák számára. A vonzerő negatív, és egyetlen önmagát szolgáló 
asztrális létforma sem fogja elfogadni a felvágott fokhagymával való 
együttélést. 

Így hát ezeket a javaslatokat kínáljuk fel. Azt is gondosan megkérjük, 
hogy a seprű tiszta legyen, és hogy a fokhagymát égessétek el. A seprű 
szüzessége a legeredményesebb. 

95.7 KérdezőKérdezőKérdezőKérdező: : : : Lássuk, jól értem-e a forgatókönyvet. Elismétlem az én 
verziómat. Akasszunk frissen felvágott fokhagymát a vizespult kör-
nyékére valamint a konyhai résszel szomszédos hálószoba környékére. 
Sózzunk be minden ablakpárkányt és minden külső fali ajtóküszöböt, 
majd pedig minden besózott részre szórjunk áldott vizet az ujjainkról. 
Ezután megfelelő szavakat mondjunk az alacsony asztráliaktól való 
elköszönésre. E szavakban bizonytalan vagyok. Észrevételezné Ré a 
most elmondott forgatókönyvet? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Felfogásod a javaslatainkat illetően jó. Megjegyezzük, 
hogy a sót egyenes vonalban kell önteni hézagok nélkül. Mindenféle 
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szertartásos szavak vannak az áldásra és az olyan entitásoktól való el-
búcsúzásra, akiket eltávolítotok. Javasolhatjuk a következőket. 

Miközben a sót lefektetitek, ismételhetitek ezt: „Magasztaljuk az Egy 
Teremtőt, aki megadta a sónak azon képességét, mely lehetővé teszi, 
hogy a jóakarók, akiktől búcsút kívánunk venni, új otthont találjanak 
maguknak.” 

Miközben a vizet spriccelitek, ezt mondhatjátok: „Köszönetet mon-
dunk az Egy Teremtőnek a víz ajándékáért. Felette a Teremtő moz-
gatja kezét, és megkavarván azt, teljesül az akarata.” 

A felvágott fokhagyma kifüggesztését kísérhetik a következő szavak: 
„Hálát adunk az Egy Teremtőnek a fokhagyma adományáért, és áld-
juk annak képességét, hogy a jóakaróknak, akiktől el kívánunk kö-
szönni, felkínálja az irányt, mely megmutatja nekik, hogy merre a 
kijárat.” 

Miközben a seprést végzitek, mondhatjátok: „Dicsérjük az Egy Te-
remtőt, és hálát adunk e hajlék spirituális tisztaságáért.” 

Miközben a fokhagymát égetitek, mondhatjátok: „Hálát adunk az 
Egy Teremtőnek a spirituális tisztaság ajándékáért a lakóhelyünkön, 
és lepecsételjük ezen szer elhamvasztásával az eltávozását mindazok-
nak, akik e kijáraton át eltávoztak.” 

95.8 KKKKérdező: érdező: érdező: érdező: A szobákban a fokhagyma kifüggesztésére alkalmasabb-e 
egyik hely a másiknál, úgymint az ablakok elé vagy valami hasonló? 
Tudom, hogy a pult fölé kell kifüggeszteni, de a hálószobára gondo-
lok. Van-e olyan hely, amelyik alkalmasabb, mint egy másik? 

RRRRé: é: é: é: Ré vagyok. Az ablakok és az ajtónyílások a legalkalmasabbak, s 
ezen kívül javasoljuk bármely olyan ajtó besózását és bespriccelését is, 
amelyik esetleg máshová vezet, mint a házból kifelé, hogy ez megér-
tést nyújtson az entitásoknak, hogy másutt sem kívánatosak az épüle-
ten belül. 

95.9 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Jól van, értem, hogy a fokhagymát a pult területén kell 
használni és abban a hálószobában, amelyik a konyhához közeli és van 
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egy kijárata a garázs felé. Ha jól értem akkor, csak ez a két hely van, 
ahol fokhagymázni kell, a pult és az a szoba, amelyikből ki lehet men-
ni a garázsba. Ez így van, nemdebár? 

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

95.10 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Szeretnénk kiválasztani a legalkalmasabb szobát a Ré kon-
taktusra való felszentelésre. És azt a hálószobát nem fogjuk használni 
még akkor sem, ha már megtisztítottuk. Gondolom, jobb volna nem 
használni, de nem vagyok biztos. Hanem van-e olyan szoba, mely a 
legmegfelelőbb lehet, amit Ré megnevezhet? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Mikor már elvégeztétek a munkátokat, a hajlékotok 
olyan lesz, akár egy szűz lakóhely a mágikus értelemben. Azt a részét 
választjátok ki a lakóhelynek, amelyik alkalmasnak tűnik, s mihelyst 
kiválasztottátok, megkezdhetitek a helynek ugyanazt a fajta előkészíté-
sét, mint amit itt ezen a lakóhelyen már megszoktatok. 

95.11 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Feltételezem, hogy az újonnan kiválasztott hely paramétere-
iben megfelel a legjobb kontaktusra a ház külső környezetét illetően, 
és most megkérdezném Rét, van-e valami javaslata a ház külső kör-
nyezetével kapcsolatban? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A lakóhelyet láthatólag körbeveszik a fák és a vidéke-
tek mezői. Ez megfelelő. Az általános alapelvet javasoljuk környezete-
tek minden egyes részének előkészítésénél, ahogyan az legjobban meg-
felel mindenkinek a csoportban, azzal a szépséggel, amelyről minden-
ki azt érezheti, hogy az megfelelő. Sok áldás van a kertészkedésben és 
a környezet gondozásában, mert amikor ezt a teremtés szeretetével 
viszik véghez, a második denzitású virágok, növények és kis állatok 
megérzik ezt a szolgálatot, és visszatérítik azt. 

95.12 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A ház egyik végében négy istálló van, amit lovak foglaltak 
el. Rendjénvaló vagy szükséges volna-e bármilyen módon is változtat-
ni e terület állapotán, még ha ez kívül esik is a ház lakott területén? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Nincs elraktározódva nemkívánatos negatív energia 
ezen a területen. Megfelelő tehát, ha fizikailag megtisztítjátok. 



AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE, KILENCVENÖTÖDIK ÜLÉS 

223 

95.13 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Van-e még bármely más megjegyzés, mintegy lezárásaként 
az új helyszínnel kapcsolatos kérdéssornak, amit Ré megtehetne, a 
már megtett hozzászólásokon kívül az új helyszínhez vagy annak bár-
mely részéhez? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Jóleső érzés, hogy e lehetőséget felkínáltátok szá-
munkra, mivel negatív gondolatminták tömörülése lelhető fel egy 
észak - 10° északi irányban körülbelül 45-nyire abból, amit ti yardnak 
mondotok (~41 m), kinyúlva onnan mind a négy irányba egy tégla-
lapszerű, de szabálytalan alakzatban. 

Fokhagyma kifüggesztését kérjük egy pillérre körülbelül 60-70 lábbal 
e terület túlsó peremén túlra, amely nagyjából 57 yardnyira (52 m) 
esik a lakóhelytől észak - 10° északi irányban. Javasoljuk, hogy a fok-
hagymát tölcsérben függesszétek ki, úgy, hogy a tölcsér az energiákat a 
déli kis végéből szívja be, és északra és a lakóháztól elfelé továbbítsa. A 
felfüggesztés olyasmi lesz, mely próbára teszi majd a leleményessége-
teket, de számos mód van a szer felakasztására, ami jó is. 

95.14 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Lelki szemeim előtt látok egy kartondobozból készült, 
nagyjából három láb (90 cm) hosszú tölcsért, majd pedig ennek belse-
jében egy megegyező helyzetű de kisebb kartondoboz-tölcsért, s a két 
kartondoboz-felület közé fokhagymát elhelyezve, hogy így a fok-
hagyma tulajdonképp önmagában is egy fokhagyma-tölcsér, amit a 
két kartondoboz-kúp tart meg a helyén; a kúp kisebbik vége a ház felé 
néz, a nyitott vagy nagyobbik vége a háztól elfelé néz. 

Arról is szeretnék meggyőződni, hogy pontosan ismerem-e a fekvést, 
amelyről beszélünk, véve egy konkrét pontot a házon, úgymint a bejá-
rati ajtót, amely a ház elején van és egy kis tető nyúlik ki föléje, és 
innét venni irányt. Gyanítom, hogy az irány fel az út felé, amelyik a 
birtokról kivezet, és egy pontos mérce a bejárati ajtó fogantyújától az 
említett negativitási terület középpontjáig [segítene]. Észrevételezné 
Ré, amit most elmondtam? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Mi a lakóház másik oldalától számoltunk. Mindazo-
náltal a pontos távolság nem fontos az asztrális eltávozások általánosí-
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tott jellege miatt. Az irány hozzávetőlegesen észak 10° kelet és észak 5° 
kelet között lenne. Ez nem egy olyan irányzék, amelynél tökéletes 
igényességnek kellene kidomborodnia. A yardmennyiség körülbelül a 
már megadott. Ami a fokhagyma kifüggesztését illeti, kell, hogy tudja 
fújni őt a szél. Ennélfogva a vizionált szerkezet aligha optimális. Java-
solhatjuk a felfűzött gerezdek kifeszítését két, a tölcsér végein elhelye-
zett borda közé. 

95.15 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A fokhagymagerezdes tölcsér elkészítéséhez egy hálós keret, 
úgymint egy csirke-háló, egy kis hüvelyknégyzetnyi hálóval, vagy va-
lami ehhez hasonló egy kúpba formálva, amire körben végig fok-
hagyma van rákötözve, kis vége a ház elé, nyitott vége a háztól el, két 
oszlop közé kifeszítve. Alkalmas lenne ez, vagy pedig ettől jobban kell 
fújja a szél? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez alkalmas. Ebben az esetben érted, hogy a 
negativitás középpontja a leírtak szerinti, de egy általános kitisztítása 
is lesz a lakóhelynek és a földterületnek ily módon. Egy tett, amit a 
környezet megtisztítása hatékonyságának növelése érdekében még 
megtehettek, az a telekhatár körbejárása egy kinyitott gerezddel a kéz-
ben, a gerezdet lóbálva. Mondani nem kell semmit, hacsak ki-ki nem 
kívánja magában vagy verbálisan elmondani az imént a fokhagymához 
átadott szavakat. 

95.16 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Van-e még más dolog, amit megtehetünk eme új hely 
előkészítésére a létünk- és a Rével a mi saját életterünkben vagy lakó-
terünkben történő kommunikáció körülményeire, ami megfelelő len-
ne és amit Ré megemlíthet jelenleg? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Nincs több konkrét javaslat arra a konkrét helyre, 
amelyet fontolgattok. Általában a tisztaság igencsak előnyös. Az egyet 
nem értés gondolatainak eltávolítása az elme komplexumból ugyan-
csak üdvös, valamint a hitet és az akaratot növelő gyakorlatok, hogy a 
szellem elvégezhesse munkáját, kiváltképp hasznosak. 

95.17 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A birtok megtisztítására vonatkozó javaslatok elvégzése után 
arra számít-e Ré, hogy a Rével való kontaktusunk ugyanolyan haté-
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kony lesz a hely paramétereinek tekintetében azon az adott helyen, 
mint amilyen ezen az adott helyen? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Minden hely, ahol ez a csoport szeretetben és hála-
adásban lakik, elfogadható a mi számunkra. 

95.18 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Köszönjük. Felmerült egy kérdés, amelyet most fel fogok 
tenni. Az álmok katalizátorának feldolgozásánál létezik-e a tudattalan 
elmének egy univerzális nyelve, amely felhasználható az álmok jelenté-
sének értelmezésénél, vagy pedig minden entitás tudattalan elméjének 
saját egyedi nyelve van, amit az álmok jelentésének értelmezésére fel-
használhat? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Van egy olyasmi, amit úgy lehetne nevezni, hogy az 
álmok részleges szótára, mindannyi tudat/test/lélek komplexum közös 
öröksége folytán. Az egyes entitások egyedi inkarnációs megéléseiből 
kifolyólag van egy átfedés, mely mind nagyobb és nagyobb részévé 
válik az álomszótárnak, amint az entitás tapasztalásokat szerez. 

95.19 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Köszönjük. A legutóbbi ülésen megállapítást tettél arról, 
amikor az éretlen férfi találkozik a nővel annak fényében, hogy mi 
játszódik le a fátyol következtében, és hogy az információcsere teljesen 
más. Megadnál, kérlek egy példát az információcserére a fátyol előtt 
is, ugyanerre az esetre? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ugyanezt az esetet megadva, tehát ha a véletlenszerű 
vörösszín szexuális gerjedelem aktiválódik a férfiben és a nőben is, 
akkor a párbeszéd messze valószínűbben e vörös-sugári, szexuális ösz-
tönzés kielégítése körül folyna. Mikor ez lezajlott, egyéb információk, 
úgymint a nevek, tiszta figyelmet kaphatnának. Megemlítendő, hogy 
a fátyol előtti megélés révén földolgozható katalizátor jelentéktelen a 
fátyol utáni, alaposan elködösült férfi és nő számára kínálkozó katali-
zátorhoz képest. A zavartság, melyet ez a helyzet kínál, bármennyire 
leegyszerűsített is az, jól reprezentálja az elfátyolozás után lezajló kata-
litikus folyamatok megnagyobbodásának hatékonyságát. 

95.20 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Az elfátyolozási eljárás utáni találkozás feltételeinél mindkét 
entitás korábbi hajlamai függvényében, vagy mondjam úgy, a Négyes 
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Kártya, a Tapasztalat függvényében fog döntést hozni, oly módon, 
hogy a szituációt a polaritásnak megfelelően fogja megközelíteni vagy 
kezelni, ennélfogva a legvalószínűbben még több katalizátort termel ki 
magának a sarkosulás választott ösvénye mentén. Fűzne Ré megjegy-
zést ehhez az állításhoz? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez az állítás helyes. 

95.21 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A legutóbbi ülésen a Négyes Kártyánál beszéltünk a szok-
nya alakjáról, és az jutott eszünkbe, hogy a Tapasztalat archetípusát 
reprezentáló entitás szoknyája azért nyúlik ki balra, hogy jelezze, 
más-ének nem lesznek képesek közel kerülni ehhez az entitáshoz, ha 
az a bal oldali ösvényt választotta. Nagyobb lesz a távolság közte és 
más-énjei közt, míg hogyha a jobb oldali ösvényt választotta, akkor 
sokkal kisebb lesz a távolság. Észrevételezné Ré ezt a megfigyelést? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A tanítvány éleslátó. 

95.22 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: És úgy látszik, hogy a négyzet, amin az entitás ül, mely 
majdhogy teljesen fekete, az anyagi káprázatot képviseli, a fehér macs-
ka pedig a jobboldali ösvényt védi, mely most a tapasztalatban elvá-
lasztódik a baltól. Észrevételezné Ré ezt a megfigyelést?  

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ó, tanítvány, a látásod majdnem látja azt, ami a szán-
dék volt. Azonban a polaritásoknak nincs szükségük védelmezőkre. 
Minek kell tehát az őr, ó, tanítvány? 

95.23 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Azt akartam mondani, hogy az entitás kap védelmet a 
jobboldali ösvény mentén, amint meghozta a döntését, az anyagi illú-
ziónak azon hatásaitól, amelyek negatív sarkosságúak. Észrevételezné 
ezt Ré? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez pontos érzékelése a mi szándékunknak, ó, tanít-
vány. Megjegyezhetjük, hogy a nagy macska egyenes arányban véd a 
szándék megnyilvánulásainak tisztaságával, és az elvégzett belső mun-
ka tisztaságával ezen ösvény mentén. 

95.24 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Ezt a kijelentést a következőképp értelmezem magamnak: 
Ha a Tudat Tapasztalata a jobb oldali ösvényt elegendőképp kiválasz-
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totta, hogy a jobboldali ösvény kiválasztásában a tökéletes tisztaságot 
megközelítette, akkor a baloldali katalizátor hatásaitól való teljes átha-
tolhatatlanságot is megközelítette ezzel. Ez így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez pompásan éleslátó. Azon keresőnek, aki tisztán 
kiválasztotta a másokat szolgáló ösvényt, bizonyosan nem lesz kézzel-
fogható változékony inkarnációs létélménye. Illúziótokban nincs kül-
ső menedék a gyors és kegyetlen katalizátor kitöréseitől, felindulásai-
tól és viharától. 

Azonban a tisztáknak, minden, amivel csak szembetalálkoznak, az Egy 
Végtelen Teremtő szeretetéről és fényéről szól. A legdurvább csapást is 
felkínált kihívások és eljövendő lehetőségek légkörében szemlélik. Így 
aztán a nagy fényfáklya jó magasra van tartva egy ilyenvalaki felett, 
hogy valamennyi értelmezés a fény által védelmezettnek legyen te-
kinthető. 

95.25 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Sokszor eltűnődök a véletlen és programozott katalizátor 
működésén a nagyon erős pozitív vagy negatív sarkossággal rendelke-
ző egyén vonatkozásában. Vajon egyikük vagy mindkettejük mentes 
volna-e nagy mértékig véletlenszerű katalizátorok lefolyásától, úgy-
mint nagy természeti katasztrófák, háború vagy bármi ehhez fogható, 
ami sok véletlen katalizátort produkál a magasan polarizált entitás 
fizikai közelségében? Van-e tehát ennek a nagymacskának hatása efféle 
véletlen katalizátorra, a jobboldali ösvényen? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Két körülmény esetében ez így van. Az egyik, ha in-
karnáció előtt megvolt az a döntés, hogy az illető ne oltson ki életet a 
kulturális csoport szolgálatában, akkor az események védelmező mó-
don fognak bekövetkezni. A másik, hogy ha egy entitás képes teljesen 
az egységben tartózkodni, akkor az egyetlen kár, ami érheti, az a külső 
fizikális sárgaszín-hordozó megváltozása a jobban fénnyel töltött tu-
dat/test/lélek komplexum hordozójává a halál folyamatán keresztül. 
Minden más szenvedés és fájdalom semmi egy ilyen valakinek. 
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Megjegyezhetjük, hogy az elme, a test és a lélek komplexumok ilyetén 
tökéletes konfigurációja, miközben a harmadik denzitású hordozóban 
tartózkodik, rendkívülimód ritka. 

95.26 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Úgy kell értsem tehát, hogy semmilyen védelem nincs, 
hogyha a Tudat Tapasztalata negatívvá vált, és a negatív ösvényt jár-
ják be? Mindenfajta véletlenszerű katalizátor érheti a negatívan 
sarkosult egyént, a véletlenszerű katalizátor statisztikai természetének 
függvényeként. Ez így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez így van. Megfigyelheted, amint egyes a ti népetek 
közül valók ebben a tér/idő nexusban túlélőhelyeket keresnek. Ennek 
oka a védelem nélküliség, mikor az önmagukat szolgálókat hívják 
segítségül. 

95.27 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Lehetséges-e, hogy az, miszerint a Négyes Kártya entitásá-
nak lábai nagyjából derékszöget zárnak be, összekapcsolható a 
teszerakttal44, melyről egy sokkal korábbi ülésen45 Ré szót ejtett az 
átváltozás irányaként a tér/időből az idő/térbe, és azt gondoltam, hogy 
talán a füleskereszthez is hozzákapcsolható. Jól látok bármit is ezzel a 
megfigyeléssel? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez legyen az utolsó kérdése ennek a munkaülésnek, 
mivel a kiutalt energia apad. A derékszög és annak átváltozási jelenté-
sének megfigyelése igencsak éleslátó, ó, tanítvány. A Tudat, a Test és 
a Lélek Átváltozásaihoz, és végül a nagy átváltoztató Választáshoz ve-
zető egyes képek növekvő fogalomkifejezése növekvő intenzitású; ezen 
azt kell érteni, hogy minden egyes kép, amin ezt a szöget megtalálod, 
egyre fokozottabban tekinthető úgy, hogy mind és mind harsányab-
ban hív hangot az alkalomnak minden eszköz megragadására –––– legyen 
az akár a most megfigyelt tapasztalat, akár további képek –––– a szakértő 
nagy munkájához, mely az átalakulás irányába építkezik, a lélek jóté-

                                                 
44 hiperkocka: Egy olyan kocka a spekulatív matematikában, amely kifejlesztett 
legalább egy plusz dimenziót 
45 52.10 
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kony ingajáratát használván az intelligens végtelenhez. Kérlek kérdezz 
bármely rövid kérdést e tér/időben. 

95.28 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Tehetünk-e bármit a közvetítő kényelméért vagy a kapcso-
lat javításáért? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Némi kis rosszabbodását figyeljük meg a hátoldali 
torzulásoknak. Ez az örvénylő vizek kezdeti használatának természete 
végett van. A nehézségeket fizikálisan kidomborítja, amint az örvény-
lő vizek segíteni kezdik a torzulási összeköttetéseket körülvevő izom-
zatot. Támogatjuk az örvénylő vizeket és megjegyezzük, hogy a ben-
nük való teljes elmerülés valamelyest hatékonyabb a most használt 
technikánál. 

Kérjük, hogy a támogató csoport próbáljon meg segíteni az instru-
mentumnak emlékezni, hogy megőrizze a fizikai energiákat és ne 
használja el őket a pakolással kapcsolatos mozdulatokra, miként e 
tevékenységet és a szférátok földrajzi helyei közti mozgást hívjátok. 

A beállítások kitűnőek. Minden rendben. 

Búcsúzunk tőletek az Egy Végtelen Teremtő szeretetének és fényének 
dicsőségében. Járjatok hát örvendezve az Egy Végtelen Teremtő erős 
békéjében. Adonai. 
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96.0 Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Köszöntelek titeket az Egy Végtelen Teremtő szerete-
tében és fényében. Most kommunikálunk. 

96.1 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Megadnád először, kérlek az instrumentum állapotát? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A fizikai energiahiány jelentősen nagyobb, mint a 
legutolsó lekérdezéskor. Számottevő lecsökkenése volt a vitális energi-
áknak is, habár a megillető mértékű energia a normális állapot gondo-
lati/érzelmi torzulásaira még elérhető. 

96.2 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: El tudnád mondani a fizikai és a vitális energiák lecsökke-
nésének okát? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Szükségét találtuk átvizsgálni a közvetítő mentális 
konfigurációit, mielőtt választ szerkeszthettünk volna attól való vona-
kodásunk végett, hogy a szabad akaratát megsértsük. A személyes ka-
talizátor spirituális megfontolásával kapcsolatos felfogásokat már átlát-
ta az entitás, ezért folytathatjuk. 

Van ennek az entitásnak egy megrögzött attitűdje, amely páratlan; ez 
azt jelenti, hogy amikor valamilyen tettre van szükség, akkor az entitás 
a szolgálat szempontjai szerint szokta kielemezni a katalizátort, és ez-
tán határozza meg az útirányt. Egy rendkívül szokatlan variációja tör-
tént ennek a magatartási alakzatnak, amikor a közvetítő meglátta a 
lakóházat, ahol e csoport majd lakni szándékozik. Az instrumentum 
érzékelte azon elementálokat és asztrális karakterű lényeket, amelyek-
ről beszéltünk. A közvetítő szolgálni kívánt a kérdéses lakás elérésével, 
ám azt találta, hogy ösztöneire hatással vannak a nem szívesen látott 
jelenlétek. A tudati konfiguráció megosztását tovább fokozta az irá-
nyítást vesztettség folyamatos katalizátora. Ha az entitás képes lett 
volna fizikálisan hozzákezdeni a lakóház megtisztításához, a mondjuk 
úgy, hogy nyílás nem jött volna létre. 
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Jóllehet az entitás megkísérelt tiszta kommunikációt ez ügyben és 
habár ugyanígy tett a támogató csoportból mindenki, a katalizátor 
jellegének felfedéséhez és megragadásához szükséges kéksugár mun-
kamennyiség nem lett elvégezve. Ennélfogva volt egy nyílás, meglehe-
tősen ritka eme tudat/test/lélek komplexumra, s ebbe a nyílásba a 
titeket köszöntő beköltözött, és végrehajtotta azt, ami a tisztán mági-
kus manifesztációi leghatásosabbikának tekinthető e jelen nexusra, 
miként ti ismeritek az időt. 

Jó, hogy ez az instrumentum nem torzult afelé, amit mondhattok 
hisztériának, mivel ennek a munkálatnak a potenciálja olyan volt, 
hogy ha az instrumentum megengedte volna, hogy a félelem nagyobb 
legyen az akaratánál, hogy kitartson, amikor nem tudott lélegezni, 
akkor minden egyes levegővételi próbálkozás még inkább közel lehe-
tetlen lett volna, amíg a fulladás be nem következik, ami a kívánsága 
volt a titeket a maga módján köszöntőnek. Így az entitás eltávozott 
volna ebből az inkarnációból. 

96.3 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Fennáll-e még ez a fenyegetés, hogy úgy mondjam, s ha 
igen, akkor tehetünk-e valamit azért, hogy csillapítsuk? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Már nem áll fenn ez a fenyegetés, amennyiben így 
kívánod szavakba foglalni e köszöntést. A kommunikáció, melyet az 
írnok valósított meg, majd pedig a kérdező, tényleg bezárta a nyílást 
és lehetővé tette, hogy a közvetítő megkezdje feldolgozni a katalizá-
tort, amelyben részesült. 

96.4 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A közvetítő kérdi, mivel ez azzal a házzal kapcsolatos, hogy 
a ház képes-e átalakulni a festés és a takarítás hatására? Azt tudjuk 
vállalni… vagyis nem tervezünk mindenhová új szőnyegeket lerakni. 
A most ott lévő szőnyegek elfogadhatók? 

Vagy felhoznám azt az adott házat egy elfogadható szintre –––– azt mon-
dod, semleges lesz, miután elvégezzük a besózást. Egyedül az ottani 
munkafeltételeink miatt aggódom. A fizikai fekvés nem annyira lé-
nyeges. Igazából azt egyáltalán nem tekintem fontosnak. Hogyha a 
ház nem alkalmas arra, hogy fel legyen hozva egy olyan jó állapotra, 
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amely megadja nekünk, hogy ne legyenek olyasféle gondjaink, mint 
amiket átéltünk, akkor lehet, hogy egy másikat választok. Ez nem 
olyan fontos. Észrevételezné ezt Ré? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Természetesen e csoport választása az, ami egyedüli 
tényező a Rével való kontaktus helyzetében. 

A kérdéses hajléknak már most is felkínáltatott egy kisebb mennyisé-
gű áldás e csoport részéről annak jelenlétén keresztül, és mint előzőleg 
kimondtuk, minden egyes szeretetben, harmóniában és hálaadásban 
eltöltött napotok tovább formálja majd át a lakóhelyet. 

Igaz az, miként előzőleg elmondtuk, hogy a fizikális tisztaság nagyon 
fontos. Ennélfogva meg kell tenni az erőfeszítéseket a lakóhely legala-
posabb megtisztítására. Ebben a tekintetben meg kell említeni, hogy 
annak a lakásnak az egészében se, ahol most laktok, se e működés 
kamrájában nincs távolléte a ti porotoknak, földeteknek és más mál-
ladéknak, amelyeket együttesen piszoknak neveznek. Ha a szándék a 
helyszín feltakarítása, amennyire ez fizikailag lehetséges, akkor a fizi-
kai tisztaság követelményei teljesülnek. Csupán ha egy alacsony 
asztrális entitás helyezte szét önmaga részeit az úgynevezett koszba, 
akkor van az, hogy figyelmet kell fordítani az érző lény eltávolítására. 
Eme instrukciókat mi átadtuk. 

Megjegyezhetjük, hogy ahogy minden egyes entitás igyekszik minden 
pillanatban még szorosabban eggyé válni a Teremtővel de alatta ma-
rad ennek, ugyanígy iparkodnak a fizikai makulátlanságra, de el nem 
érik azt. Mindkét esetben a szándék tisztasága és a kivitelezés alapos-
sága értékelődik. A kísérlet és a cél közötti eltérést sehol nem jegyzik 
és jelentéktelennek tekinthető. 

96.5 KérKérKérKérdező: dező: dező: dező: A tervezett munkálatok sorrendje, amely könnyedén meg-
változtatható: elsőként a festés, aztán a takarítás, majd a bútorok be-
rakodása, és ezután a sózás és a fokhagymázás. Ez a sorrend éppolyan 
jó, mint bármely sorrend, vagy egy másfajta sorrend jobb lenne ezekre 
a munkálatokra? 
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Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Bármilyen sorrend, amely a megtisztításokat eredmé-
nyezi, elfogadható. Megemlítendő, hogy a kitisztítás alatt a küszöbö-
ket nem szabad átlépni. Mivel az efféle megkötés a küszöbök haszná-
latában kihatással lehet az elgondolásaitokra, így megemlítjük ezt. 

96.6 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A szokatlan hang a közvetítő szalagos magnóján, amely az 
alatt történt, hogy megpróbálta az éneklését felvenni, a mi negatív 
ötödik denzitású ismerősünk köszöntése volt? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Nem. Ez inkább egy elektromos gép hibás működé-
sének a köszöntése volt. 

96.7 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Tehát nem katalizátor volt, hogy a gép valamelyik negatív 
entitástól hibásan működjék. Ez így van? Úgy értem, ez csupán a gép 
véletlenszerű zavarának függvénye volt? Igazam van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Nem. 

96.8 KKKKérdező: érdező: érdező: érdező: Honnan eredt ez a hiba? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Kétféle nehézség van a géppel. Elsőként ennek a köz-
vetítőnek erős hatása van az elektromágneses és elektronikus gépekre 
és műszerekre, és valószínű, hogyha ezek további használata kívánatos, 
akkor kérni kell, hogy e gépeket másvalaki kezelje. Szintén volt némi 
nehézség fizikai interferenciától avégett, hogy az általatok szalagnak 
nevezett anyag szomszédos, mit úgy mondanátok, gombokat kapott 
el, a „play” gomb, miként nevezitek, felengedésekor. 

96.9 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Hogyan képes Ré tudni mindezekről az információkról? Ez 
egy némileg nemfontos kérdés, de elképesztő a számomra, hogy Ré 
képes mindezekről az apró-cseprő dolgokról tudni. Mit tesztek, bele-
mentek az idő/térbe és kivizsgáljátok a problémát, vagy mi? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez előbbi feltételezés a helyes, az utóbbi értelmetlen a 
számunkra. 

96.10 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Úgy érted, átléptek az idő/térbe és kivizsgáljátok a helyzetet, 
hogy megállapítsátok a problémát. Ez így helyes? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez így van. 
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96.11 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Bocsánat, hogy nemfontos kérdést tettem fel. A jövőbeli 
olvasókra gondoltam, s hogy teljesen elámulhatnak attól, hogy meny-
nyire… 

Volt-e jelentősége a sólyomnak, amelyik épp a konyhaablak alá szállt 
le valamelyik nap? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez így van. Megemlíthetjük, hogy érdekesnek tartjuk, 
hogy a nekünk feltett kérdésekre gyakran már tudjátok a választ. Fel-
tételezzük, hogy nagyra értékelitek a mi megerősítésünket. 

96.12 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Ez kapcsolódni látszik azon fölfogáshoz, hogy a madarak 
hírnökök a tarotban, és ez egy szemléltetése ennek a tarot-bani fölfo-
gásnak, és a –––– mondhatnád –––– működésén tűnődtem el az effajta üze-
netnek. Felteszem, hogy a madár egy hírnök volt, és felteszem, hogy 
miközben ennek a mi tevékenységünkhöz kapcsolódó lehetséges jelen-
tésén gondolkodtam, aközben –––– a szabad akarat állapotában –––– üzene-
tet kaptam egy igen szokatlan madár képében –––– úgy szokatlan, hogy 
ennyire közel jött. Nagyon érdekelne, hogy megtudjam, honnan eredt 
az üzenet. (Az eredet természetesen az Egy Teremtő.) A mechanikája 
ennek az, ami nagyon ámulatba ejt engem. Észrevételezné ezt Ré, 
kérem? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Nem. 

96.13 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Tartottam tőle, hogy ezt fogod mondani. Helyesen feltéte-
lezem-e, hogy ez ugyanaz a fajta kommunikáció, mint amely a Hár-
mas Számú Kártyán, a Tudat Katalizátorán van lerajzolva? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Nem kommentálhatunk a Zavar Törvénye miatt. Van 
egy elfogadható mértéke az ismert tételek megerősítésének, de mikor a 
felismert szubjektív pecsétről lemondanak, az üzenet pedig nem vilá-
gos, akkor van az, hogy csöndben kell maradnunk. 

96.14 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kommentálná Ré a víz megáldási technikáját, amit hasz-
nálni fogunk, hogy a sóra spricceljük? Gondolom, hogy csak csöpög-
tessük le a vizet közvetlen az ujjunkról a sóvonalra. És úgy általában, 
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mennyit kell a sóra csöpögtetni? Mennyire nedvesítsük be? Ez 
csip-csup dolog, de szeretném jól csinálni. 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A víz megáldása lehet olyan, ahogy korábban megad-
tunk, vagy lehet az, ami annak liturgiájában van leírva, ami e közvetí-
tő torzulása az Egy Teremtő tiszteletére, vagy egyszerűen beszerezhető 
szenteltvíz formájában onnan, amit a ti Katolikus Egyházatoknak 
mondotok. 

Az áldás szándéka az áldott víz figyelemre méltó jellemzője. A vizet 
nem kell úgy spriccelni, hogy az összes só átázzon, csak hogy egy jó-
kora része átnedvesedjék. Ez nem egy fizikai működés. A szubsztanci-
ákat az ideális állapotukban kell látni, hogy a víz úgy lehessen tekint-
hető, mint ami felhatalmazza a sót. 

96.15 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Terveztem újrarajzolni a tarot kártyákat, elhagyva az oda 
nem illő hozzáadásait azoknak, akik Ré kezdeti átadása után következ-
tek, és szeretnék gyorsan végigszaladni azokon a dolgokon, amiket le 
szándékozok hagyni azokról a kártyákról, amiken már végigmentünk, 
s megkérdezni Rét, hogy van-e még valami más, amit le kéne hagyni 
ahhoz, hogy a kártyák úgy nézzenek ki, mint mikor eredetileg megraj-
zolták őket, mielőtt az asztrológiai és egyéb toldalékok hozzájuk adód-
tak. 

Eltűntetnék minden betűt a kártyák széléről a kártyák számának le-
hetséges kivételével, úgymint egyes, kettes, hármas, stb. Ez érvényes 
volna az összes kártyára, úgy gondolom–––– a külső betűzést és számo-
zást. 

Az Egyes Számú Kártyáról eltüntetném a csillagot a jobb felső sarok-
ból; eltűntetném a pálcát a Mágus kezéből. Értem, hogy a gömb ott 
marad, de nem igazán vagyok biztos abban, hogy hol legyen. Kérem, 
észrevételezné ezt Ré? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Elsőként, a betűk eltávolítása elfogadható. Második-
ként, a csillagok eltávolítása elfogadható minden esetben. Harmadik-
ként a pálca elhagyása rendjén való. Negyedikként a gömb láttatható 
úgy, mint amit a hüvelyk-, a mutató- és a középső ujj tart. 
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Ötödikként megjegyeznénk, hogy nem lehetséges felkínálni egy amit 
úgy mondanál, hogy tiszta pakli –––– amennyiben e kifejezést használnád 
–––– tarot, azon oknál kifolyólag, hogy amikor ezeket a képeket először 
lerajzolták, már akkor voltak eltorzulások különböző és többféle mó-
dokon, leginkább kulturálisak. 

Hatodikként, habár jó a képeket az asztrológiai hozzáadások nélkül 
nézni, meg kell jegyezni, hogy az egyes fogalmi komplexumok általá-
nosabb pozíciói, fázisai és jellegzetességei azok, amik jelentősek. Va-
lamennyi torzulás eltávolítása valószínűtlen és –––– nagymértékben –––– 
nem is fontos. 

96.16 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Nem gondoltam, hogy valaha is el tudnánk távolítani az 
összes torzulást, de ezek közül néhányat igen nehéz értelmezni a rajz 
minősége miatt, és amint végigmegyünk ezeken a kártyákon, jobb 
képet kapunk arról, hogy mik is ezek a dolgok és miként kéne őket 
megrajzolni, és úgy gondolom, sokat javíthatnánk a kártyák minősé-
gén, és egyúttal az oda nem tartozó, félrevezető anyagból is eltávolít-
hatnánk. 

Másfelől a betűk és a számok eltávolításán kívül azt hiszem, hogy a 
női alak közepénél itt, ahol van valami, ami egy füleskeresztre hason-
lít, azt is meg kéne változtatnunk. Ez így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Csonka kérdést érzékelünk. Újrakérdezésre kérünk. 

96.17 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Azt hiszem, hogy egy crux ansatát kéne tennem ide ennek a 
dolognak a helyére, ami egy kicsit úgy néz ki, mint a crux ansata a 
nőnek az elején. Ez így van? 

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

96.18 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: S ami azt a dolgot illeti, amit a fején visel, ez, azt hiszem, 
egy kissé zavarkeltő. Milyen alakja legyen? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Hagynunk kell a tanítványt eltöprengni ezen a dol-
gon. Megjegyezzük, hogy habár ez egy asztrológiai alapú hozzáadás a 
fogalmi komplexumhoz, nem teljesen elfogadhatatlan, ha egy bizo-
nyos érzéssel szemlélik. Ennélfogva azt javasoljuk, ó, tanítvány, te 
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döntsd el, hogy vagy lehagyod a koronát, vagy pedig megnevezed a 
jelentését egy oly módon, ami továbbfejleszti a fogalmi komplexumot. 

96.19 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Megadna, kérem Ré bármely lehetséges adatot a crux ansata 
méreteinek arányáról, valamint a méreteiről és alakjáról, hogy mi-
lyennek kell elkészíteni vagy lerajzolni? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Nem. 

96.20 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Hármas Számú Kártya. Leszedjük az összes betűt, stb., meg 
a csillagokat, és feltételezem, hogy tanácsos lenne leszedni ezeket a kis 
csészéket is a Napot reprezentáló sugarak külső része körül. Ez így 
van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Igen. 

96.21 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A Négyes Számú Kártyán leszedjük a külseje körüli betűket, 
meg az összes csillagot, és úgy tűnik, itt megint az a helyzet, hogy le 
kell vennünk a pálcát, a gömböt pedig beletennünk a kézbe. Ez így 
van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez újracsak választás dolga. Habár asztrológiai termé-
szetű, ennek az adott kormánypálcának relevanciai lehetőségei vannak 
az eredetileg szándékolt fogalmi komplexumban. 

Ez a közvetítő némi hiányát éli át annak a torzulásnak, amit a megfe-
lelő légzésnek neveztek, a közelmúltatokban –––– miként ti érzékelitek –––– 
történt megtapasztalás végett. Ennélfogva, minthogy ez az instrumen-
tum kérte egy jelentősebb elegendő mennyiségű kiutalt energia fenn-
tartását azért, hogy ez talán majd kivált egy nyugodtabb újrabelépést, 
most egy kérdést kérünk még, miután megjegyeztük a következőt. 

Nem fejeztük be a crux ansata méreteivel kapcsolatos megállapításun-
kat. Ez sok helyen meg van adva. Döntéseket kell hozni, hogy melyik 
rajza a helyes ennek a képnek. Javasolhatjuk persze az úgynevezett 
Nagy Piramis megtekintését, ha valaki szereti a rejtvényt. Mi nem 
kívánjuk megoldani ezt a rejtvényt. Arra lett tervezve, hogy mikor 
eljön az ideje, megfejtsék. Általánosságban persze ez a kép a korábban 
kimondott jelentéssel rendelkezik. 
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96.22 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Tehetünk-e valamit a közvetítő kényelméért vagy a kontak-
tus javításáért? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Folytassátok egyetértésben, megbeszéléssel, dicsőítés-
sel és hálaadással. 

Megemlítenénk, hogy e közvetítő torzulásai csökkennének, ha bizo-
nyos fokig tartózkodna a beszédtől egy egynapi szakaszra, vagy talán 
kettőre, ha a nehézség fennmarad. Úgyszintén nem tanácsolnánk 
olyan tevékenységeket, mint amilyen a futás, ami gyors légzést ered-
ményezne. A köszöntés eme utóhatása nem szükségszerűen hosszan-
tartó. Mindazonáltal, mivel ennek az instrumentumnak bizonyos 
véredényei a koponya elülső tájékán –––– tehát a koponyát befedő 
kültakarón –––– nagyban feldagadtak jelenleg, és mivel ennek az instru-
mentumnak a streptococcuszos fertőzésként ismert torzulása van, így 
legjobb a teljes óvatosság egy rövid időre azért, hogy a torzulások ne 
katapultálják az entitást hosszabbtávú utóhatásokba. 

Minden rendben. A beállításokat kielégítőnek találjuk. 

Ré vagyok. Távozunk tőletek a Végtelen Egy szeretetében és fényé-
ben. Járjatok hát örvendezve az Egy Végtelen Teremtő erejében és 
békéjében. Adonai. 
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I. ARKÁNUM 

AAAA    TTTTUDAT UDAT UDAT UDAT MMMMÁTRIXAÁTRIXAÁTRIXAÁTRIXA    

MÁGUS 
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II. ARKÁNUM 

AAAA    TTTTUDAT UDAT UDAT UDAT PPPPOTENTÁTORAOTENTÁTORAOTENTÁTORAOTENTÁTORA    

FŐPAPNŐ
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III. ARKÁNUM 

AAAA    TTTTUDAT UDAT UDAT UDAT KKKKATALIZÁTORAATALIZÁTORAATALIZÁTORAATALIZÁTORA    

CSÁSZÁRNŐ
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IV. ARKÁNUM 

AAAA    TTTTUDAT UDAT UDAT UDAT TTTTAPASZTALATAAPASZTALATAAPASZTALATAAPASZTALATA    

CSÁSZÁR
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V. ARKÁNUM 

AAAA    TTTTUDATUDATUDATUDAT    SSSSZIGNIFIKÁTORZIGNIFIKÁTORZIGNIFIKÁTORZIGNIFIKÁTORAAAA    

FŐPAP
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VI. ARKÁNUM 

AAAA    TTTTUDAT UDAT UDAT UDAT ÁÁÁÁTALAKULÁSTALAKULÁSTALAKULÁSTALAKULÁSAAAA    

SZERETŐK AVAGY VÁLASZÚT
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VII. ARKÁNUM 

AAAA    TTTTUDAT UDAT UDAT UDAT NNNNAGY AGY AGY AGY ÚÚÚÚTJATJATJATJA    

DIADALSZEKÉR 
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AAAAZ Z Z Z EEEEGYSÉG GYSÉG GYSÉG GYSÉG TTTTÖRVÉNYEÖRVÉNYEÖRVÉNYEÖRVÉNYE,,,,    KKKKILENCVENHETEDIKILENCVENHETEDIKILENCVENHETEDIKILENCVENHETEDIK    ÜÜÜÜLÉSLÉSLÉSLÉS    

1981981981982222. . . . szeptember 15.szeptember 15.szeptember 15.szeptember 15.    

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

97.1 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Elsőként megadnád nekem, kérlek az instrumentum állapo-
tát? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Az előzőleg elmondottak szerinti. 

97.2 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Mi a helyzet a negatív ötödik denzitású jóakarónkkal? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Az előzőleg elmondottak szerinti. 

97.3 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Némi megfontolásokat tettem a sólyom megjelenésével 
kapcsolatban, és a következő elemzést végeztem a Hármas Kártya 
madarára. A madár egy üzenet a felsőbb éntől, a szárnyak helyzete 
pedig a Hármas Kártyán olyan, hogy az egyik szárny a nő felé mutat, 
ami arra utal, hogy ez egy üzenet a nőnek, aki a tudat katalizátoraként 
működik. A lefelé irányuló szárny arra utal, hogy az üzenet negatív 
vagy olyan természetű, ami bizonyos mentális tevékenység vagy terv 
helytelenségére utal. Észrevételezné Ré ezt? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Nem. 

97.4 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Az első torzulás az oka a magyarázat hiányának? 

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

97.5 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Úgy értelmeztem a sólymot, amit közvetlenül az atlantai 
házból való visszatérésem után láttam, mint ami egy üzenet, legvaló-
színűbben a felsőbb énemtől, ami arra utal, hogy az elköltözés terve 
nem a legjobb volt; nem igazán volt helyénvaló, hiszen sólyom nélkül 
folytatódott volna minden a terv szerint, hozzáadott katalizátor nél-
kül. Ez az egyetlen figyelemre méltó katalizátor tehát –––– az én értelme-
zésem szerint –––– csak azt jelenthette, hogy egy üzenet volt a terv helyte-
len volta végett valamely még ki nem derített ok folytán. Észrevéte-
lezné ezt Ré? 
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Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Közel járunk, amennyire csak lehetséges a Zavar Tör-
vényéhez, mikor azt javasoljuk, hogy nem minden szárnyas lénynek 
van archetípusi jelentése. Sugalmazhatjuk, hogy közös, szubjektíven 
jelentős tünemény észlelése gyakori akkor, amikor egy másik inkarná-
ciós megélésben a megnövelt polaritás szolgálata számára számottevő 
munka került megosztásra. Ez a szubjektíven érdekes közös jelenség 
egyfajta kommunikációs módként működik azután, melynek termé-
szetéről a megosztott inkarnációs megélés kívülállói nem beszélhetnek 
anélkül, hogy ne avatkoznának bele minden egyes, a szubjektív jelen-
tőségű események komplexumában érintett entitás szabad akaratába. 

97.6 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Elmondhatja-e nekünk, kérem, Ré, hogy honnét eredt a 
szokatlan szag ebben a szobában ma reggel? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Két összetevője van ennek a szagnak. Az egyik, mint 
gyanítottátok, az egyik második denzitású rágcsálótok bomló fizikai 
hordozója. A második egy elementál, amely megpróbálja elszállásolni 
magát e kis teremtmény rothadó maradványaiban. 

A szoba megtisztítása valamint a tömjén égetése elkedvetlenítette az 
elementált. A bomlási folyamat tér/időtök rövid szakasza alatt el kell 
hogy tüntesse az aligha kellemes érzeteket, amit az orrnak nyújt. 

97.7 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Egy nehéz döntési helyzetben találom magam jelenleg, 
elsősorban a már említett sólyom feltűnése végett az Atlantából való 
visszatérésünket követően. Az egyetlen cél, ami bármilyen értékkel is 
bír, az a munka, amit végzünk, melybe beletartozik nemcsak a kon-
taktus, de az átadás és az információk terjesztése is azok számára, akik 
kérhetik azt. Mivel a költözés kapcsolódott ehhez, és mivel a sólyom-
nak, az én számomra, e folyamatban van funkciója, így jelenleg di-
lemmában vagyok az optimális helyzetet illetően, mivel még nem 
hoztam határozott döntést a sólyom jelentősége vagy a költözés elő-
nyei vagy haszna szempontjából, és nem akarok egy olyan folyamatot 
elindítani, ami tulajdonképp visszafordíthatatlan, ha az eredménye az, 
hogy nem leszünk képesek szolgálatára lenni azoknak, akik azt keres-
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nék, amit mi a törekvéseink révén képesek vagyunk megnyilvánítani 
itt. Észrevételezné Ré ezt a helyzetet? 

RRRRé: é: é: é: Ré vagyok. A kérdező sokat feltételez, a magyarázat pedig megsér-
tése az ő szabad akaratának. Javasolhatjuk az eltöprengést az előző 
megjegyzéseinken a szárnyas lényekkel kapcsolatban, amelyről be-
szélsz. Megismételjük, hogy bármely működési hely, megfelelően elő-
készítve e csoport által, elfogadható Rének. A döntési különbségtétel a 
tiétek. 

97.8 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Van-e valami nem Ré szándéka szerinti dolog az első négy 
kártyán, amit eltávolíthatnánk, hogy egy kevésbé zavaró kártyát mu-
tassunk be, mikor az új rajzainkat elkészítjük? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ebben a kérdésben sok anyagot találunk, ami ismét-
lést képezne. Javasolhatnánk-e a kérdés átfogalmazását? 

97.9 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Lehetséges, hogy nem úgy fogalmaztam, mint szerettem 
volna, ami a következő: Már meghatároztuk a tételeket, amiket le kell 
hagyni az első négy kártyáról. A kérdés pedig: Elmulasztottam-e bár-
mit is, ami eltávolítandó, ami nem Ré eredeti szándéka volt, a legutol-
só néhány ülésben annak meghatározásában, hogy mit kell eltávolíta-
ni? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Megismételjük véleményünket, hogy számos olyan 
fogalom van minden képen, ami asztrológiai alapú. Azonban ezek a 
fogalmak nem érdemtelenek a Ré által szánt fogalmi komplexumban, 
feltéve, hogy egy alkalmas módon észleli őket a tanítvány. 

Mi nem kívánjuk kialakítani azt, amit bármely tudat/test/lélek komp-
lexum egy komplett és tévedhetetlen képsornak tekinthet. Ez itt egy 
lényegi szempont ebből a tekintetből. Mi most, a kérdező segítségével, 
az archetípusi elme nagy architektúrájának fogalmi komplexumait 
járjuk körül. Az archetípusok jellegének, folyamatának és céljának 
világosabb felfogásához Ré átnyújtott egy fogalmikomplexum-sort. Az 
égvilágon semmilyen módon nem kívánnánk mi, az Egy Végtelen 
Teremtő szerény hírnökeiként bármely az evolúcióját kereső tu-
dat/test/lélek komplexum megfontolása elé még a gondolat leghalvá-
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nyabb színét sem helyezni, hogy ezek a képek bármi egyéb volnának, 
mint munkául szolgáló forráseszközök a hit és az akarat kifejlesztésé-
nek területén. 

Ennek távlatba helyezéséhez muszáj most szemünket az Egy Végtelen 
Teremtő megdöbbentő misztériumára szegezni. Az archetípusi elme 
se nem old fel egyetlen paradoxont, se nem hoz mindenkit egységbe. 
Ez nem jellemzője semely forrásnak, ami a harmadik denzitásé. En-
nélfogva megkérhetnénk-e a tanítványt, pillantson fel a benső munká-
ról, és lássa meg az egység dicsét, erejét, a fenségét, titokzatosságát és 
békéjét. Ne lehessen, hogy bármely madár vagy bestia, sötétség vagy 
fény, alak vagy árny szemügyre vétele bárkit is feltartson, aki az egység 
központi megfontolásából keres. 

Mi nem a komplexum hírnökei vagyunk. Mi az egység üzenetét hoz-
zuk. Csupán ebből a távlatból bizonygathatjuk azt, hogy a szakértőség 
keresője számára ez a mély elmének az archetípusok fogalmi komple-
xumai által megmintázott forráseszközének felfogása, megfogalmazása 
és használata értéket képez. 

97.10 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Köszönjük. Ötös Számú Kártya, a Tudat Szignifikátora, 
mit mutat; először is, ahogy én látom, egyszerűen egy férfit egy tégla-
lapszerűre szerkesztett alakzatban. Ez arra utal a számomra, hogy a 
Tudat Szignifikátora a harmadik denzitásban jól megkötött az illúzi-
ón belül, amit jól illusztrál az a tény is, hogy a férfi alapja egy téglalap 
alak, amely mozgásképtelenséget tükröz. Észrevételezné ezt Ré? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ó, tanítvány, te megragadtad legtisztább lényegét a 
Szignifikátor téglalapban való teljes beburkoltsága természetének. 
Gondold át magadnak, ó, tanítvány, hogy a gondolataid tudnak-e 
járni. A legfinomabban kiélesített elme sem ismerhető az általatok 
testnek nevezett fizikai hordozó használata nélkül. A szájon keresztül 
szólhat az elme. A végtagokon keresztül hajthat végre tetteket. 

97.11 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Az entitás balra néz, ami arra utal, hogy az elme hajlamos 
könnyebben észrevenni a negatív katalizátort vagy környezetének ne-
gatív lényegiségét. Észrevételezné Ré ezt a megfigyelést? 
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Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez lényegében helyes. 

97.12 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Két kis entitás van az ülés aljánál: egy fekete és egy fehér. 
Először megkérdezném Rét: helyes ennek a rajznak a színezése? Jó 
helyen van a fekete a Ré eredeti rajzaihoz képest? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Az, amit te feketének érzékelsz, először vörös volt. E 
különbségen kívül a lények elhelyezése a fogalmi komplexumban he-
lyes. 

97.13 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A vörös színezés akkor rejtély a számomra. Eredetileg úgy 
véltük, hogy ezek az elme polarizációját képviselik, ami vagy pozitív, 
vagy negatív, mivel ennek szignifikáns önmaga vagy az egyik, vagy a 
másik pólusként volna szignifikáns. Észrevételezné ezt Ré? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A polaritási utalások olyanok, amilyennek a kérdező 
őket feltételezi. A bal oldali ösvény régi szimbóluma a rozsda színezés 
volt. 

97.14 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A… 

Ré: Ré: Ré: Ré: Szünetet kell tartanunk most, ha a kérdező türelmes lesz. Elég 
komoly nehézségek vannak a közvetítő torkával. Megpróbálunk job-
bítani a helyzeten, és javasoljuk az Egység Körének újrabejárását. 

[Köhögés.] 

[Köhögés.] 

[Megtörténik az Egység Körének újrabejárása és a leheletkifújás hat-
van centivel a közvetítő feje fölött.] 

Ré vagyok. Kérlek, folytassátok. 

97.15 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Milyen jellegű volt a probléma? Mi okozta? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Az ezt az instrumentumot köszöntő ötödik denzitású 
entitás váltott ki egy korábbi nehézséget, eltorzítva a közvetítő torok- 
és mellkasi táját. A torzulásnak egy töredékéről az instrumentum nem 
tett említést. Segít, ha a közvetítő oly világosan beszél, amennyire csak 



AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE, KILENCVENHETEDIK ÜLÉS 

251 

lehet a támogató csoportnak bármely nehézségről, hogy azok nagyobb 
gondot fordíthassanak. 

Mindazonáltal úgy találjuk, nagyon kis torzulás maradt az instrumen-
tum mellkasi területén. Mindamellett közvetlenül a munkaülést meg-
előzően a közvetítőnek egy súlyos aktiválása került felkínálásra annak, 
amit ti allergiáknak neveztek, és az ebből az áramlásból származó 
nyálka, amit ez a torzulás okoz, elkezdett nehézségeket okozni a tor-
kának. Ebben a kritikus helyzetben a korábbi lehetőséget a torok 
megszorítására némiképp aktiválta a sárgaszín, kémiai test reflexe, 
mely felett mi csak suta irányítással rendelkezünk. 

Szívesen vennénk, ha emlékeztetnétek rá, hogy megköhögtessük ezt a 
közvetítőt minden egyes kérdés előtt vagy után e munkaülés hátralévő 
részére. Mihelyst visszanyeri az öntudatát, a közvetítőnek nem várható 
komoly nehézsége. 

97.16 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Azon csodálkoztam, miért van a sötét entitás a férfi figura 
vagyis a Szignifikátor jobbján, a fehér entitás pedig a balján. Ha tud-
nád ezt kommentálni, miután megköhögtetted az instrumentumot, 
kérlek? 

Ré: Ré: Ré: Ré: [Köhögés.] A polaritás… szünetet tartunk. 

[Tíz másodperc szünet.] 

Ré vagyok. Komoly fájdalomfellángolás volt. Most folytathatjuk. 

A polaritás természete érdekes abból a szempontból, hogy a 
Szignifikátornak pozitívként felkínált tapasztalatok gyakran kerülnek 
úgy bejegyzésre, mint amik negatívnak tekinthető hajlamokat terem-
nek, miközben a látszólag negatív megélések gyümölcse rendszeresen 
találtatik hasznosnak a másokat szolgáló irányultság kifejlesztésében. 
Mivel ez az úgymond irányadó jellegzetessége annak, amit a tudat 
földolgoz és följegyez, így ezek a polaritási jelzők kerülnek elhelyezés-
re. 

Megjegyezhető, hogy a központi kép kezei a megfelelő irányultságra 
utalnak a jobb- és balkézi működésben, vagyis tehát a jobb kéz moz-
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dulata másokat szolgáló, kifelé kínálva fényét. A bal kéz próbálja a 
szellem fényét elnyelni és egymaga hasznára irányítani. 

97.17 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A nyolc pajzsdísz alul talán az energiaközpontokat jelképezi, 
és a fejlődést ezen központok révén… lehetőséget vagy a pozitív, vagy 
a negatív polarizációra, a figurák fehér és fekete színezése végett. Ész-
revételezné ezt Ré, miután megköhögtette az instrumentumot? 

Ré: Ré: Ré: Ré: [Köhögés.] Ré vagyok. A tanítvány megfigyelései szemfülesek. 
Informatív folytatni az oktávok tanulmányozását ezzel a fogalmi 
komplexummal összefüggésben. Sok oktávja van a tudat/test/lélek 
komplexum lényének. Egy sincs, amely ne profitálna abból, ha eltöp-
rengnek rajta az Ötös Számú Kártyátok fogalmi komplexuma példáz-
ta polaritási fejlődés természetének megfontolásai kapcsán. 

97.18 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A jelképeknek e kis pajzsdíszek mindegyikének elején, 
úgymint a madaraknak és más szimbólumoknak van-e olyan jelenté-
sük ezen a kártyán, aminek értéke lehet az archetípus megfontolására 
nézve? Megválaszolnád-e ezt, miután megköhögtetted az instrumen-
tumot, kérlek? 

Ré: Ré: Ré: Ré: [Köhögés.] Ré vagyok. E szimbólumok betűk és szavak, csakúgy, 
mint ahogy a ti nyelvetek is kapna efféle cirádát. Ezeket nagy mérté-
kig kultúrájába fogadta egy nem a ti generációtokból való nép. Hadd 
mondjuk azt, durván, hogy az ezekre a díszpajzsokra írott információk 
úgy értendők, mint a frázis: „És ti újra megszülettek az örök életre.” 

97.19 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Köszönöm. Azt gondoltam, hogy a kártya tetején lévő 
szárnyak a szellem védelmét jelenthetik az evolúció folyamata során. 
Észrevételezné ezt Ré, miután megköhögtette az instrumentumot? 

Ré: Ré: Ré: Ré: [Köhögés.] Ré vagyok. Be kell fejeznünk ezt az ülést, mivel jelen-
tős nehézségünk van a szimpatikus idegrendszer működtetésében an-
nak érdekében, hogy a közvetítőt segítsük ellátni a légzéséhez elegen-
dő levegőtökkel. Ennélfogva idejekorán javasoljuk ezen ülés berekesz-
tését. 

Van-e rövidke kérdés, mielőtt elhagyjuk ezt az instrumentumot? 
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97.20 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Nem szükséges megválaszolnod ezt, hogyha az instrumen-
tum érdekében azonnal be kívánod fejezni, de tehetünk-e valamit a 
kapcsolat javítása vagy a közvetítő kényelme érdekében? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Minden jó. A támogató csoport jól működik. 

Javallott, hogy a közvetítő bátorítást kapjon lépéseket tenni a teljes 
gyógyulás felé a torokfájás, és egy kisebb mértékben a mellkasi fájás 
irányú torzulásból. Nincs olyan mód, amellyel mi vagy ti eltávolíthat-
nánk a munkálatot, ami már el lett végezve. Egyszerűen a normál 
torzulás fizikai gyógyulása kell, hogy eltávolítsa. Ez nem könnyű eme 
instrumentum allergiára való hajlama miatt. 

A beállításokat gondos megfontolás alatt tartjátok. 

Ré vagyok. Távozom tőletek, barátaim, dicsérvén és örvendezvén a 
Végtelen Teremtő szeretetében és fényében. Járjátok hát a nagy tán-
cot, megerősülvén az Egy Végtelen Teremtő békéjében. Adonai. 



  

254 

AAAAZ Z Z Z EEEEGYSÉG GYSÉG GYSÉG GYSÉG TTTTÖRVÉNYEÖRVÉNYEÖRVÉNYEÖRVÉNYE,,,,    KKKKILENCVENNYOLCADIKILENCVENNYOLCADIKILENCVENNYOLCADIKILENCVENNYOLCADIK    ÜÜÜÜLÉSLÉSLÉSLÉS    

1981981981982222. . . . szeptember 24.szeptember 24.szeptember 24.szeptember 24.    

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

98.1 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Megadnád először, kérlek a közvetítő állapotát? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A fizikai energiahiány némelyest megnőtt. A vitális 
energiatorzulások némelyest javultak. 

98.2 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Eltöröltük az ülés előtti meditációnkat. Észrevételezné ezt 
Ré? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Az e munkára való előkészület célja minden egyes, a 
munkában részt vevő entitás megtisztítása. Az előkészület ezen része 
megszüntetésének értéke abban mérhető, hogy a munkaülésben részt 
vevők mindegyikének tisztasága eme adott segítség nélkül is elérésre 
került-e. 

98.3 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Csupán vad találgatás volt, hogy talán a munka előtti medi-
táció során lehetett az, amit a negatív ötödik denzitású jóakarónk 
kihasznált, hogy az allergiás és egyéb reakciókat kiváltsa az instrumen-
tumban. Jól gondoltam ezt, vagy nem jól gondoltam? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez az entitás a közvetítőt olyan közel a munkasza-
kaszhoz köszönti a tér/idő folytonosságotokban, amennyire ez csak 
kivitelezhető. Az előkészület eltörlésének hatására az ötödik denzitású 
entitás ezt a közvetítőt e döntési pillanatban köszöntötte, hogy ne 
meditáljatok. A köszöntés nem vesz igénybe úgy mondanátok, észre-
vehető mennyiségű időtöket. 

98.4 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A köszöntés ugyanolyan hatékony volt, mint akkor lett 
volna, ha a meditációt megtartjuk? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Igen. 

98.5 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A közvetítőtől van egy kérdésem. Azt írja: „Elmondhatná-e 
nekünk Ré, mely tényezők teszik lehetővé a negatív ötödik denzitású 
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kísérőnk számára, hogy képes legyen továbbra is köszönteni a közvetí-
tőt toroktájon valamint más szokatlan érzetekkel, mint például szédü-
lés, narancsvirág-illat, képzeletbeli teremtményekre lépés, és mit lehet 
tenni, amivel lecsökkenthetők lennének ezek a köszöntések? És miért 
séták során történnek a köszöntések?” 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Többféle része van a kérdésnek. Megpróbáljuk mind-
egyiket megválaszolni. Közel járunk a Zavar Törvényéhez, amit csak 
az a tudomás ment meg, hogy ha nem kapna felvilágosítást, ez az inst-
rumentum akkor is folytatná szolgálata felajánlását. 

Az ötödik denzitású kísérőtök munkálata, mely még mindig hatással 
van a közvetítőre, egy hathatós munkálat volt, miként elmondtuk. Ez 
a munkálat, hogy úgy mondjuk, megérintette azon hajlandóságok 
teljességét, melyek az instrumentumnak a megnövekedett vitális és 
fizikai erőt kínáló lehetőségek. A kék színű nehézségeknek nem telje-
sen vetett véget az első lekérdezés. Újracsak ez a csoport megtapasztalt 
egy a csoport esetében ritka blokádot: vagyis a nem tiszta kommuni-
káció kék színű elzáródását. Ily módon a munkálat hatékonysága 
megerősödött. 

E munkálat veszélye jelentős. A fizikai edzéseket, a szakrális zenét, a 
különféle megéléseket és csakugyan, az egyszerű társas érintkezéseket 
is veszélyezteti egy olyan munkálat, amely megpróbálja elzárni a tor-
kot és a szájat. Meg kell említeni, hogy megvan az esély e kontaktus 
elvesztésére is. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az instrumentum allergiái egy folyamatos 
módot teremtenek rá, hogy a mágikus munkálat létrehozta torzulás 
folytatódhassék. A munkálat eltávolítása érdekében, mint elmondtuk, 
szükség lesz az e munkálat létrehozta toroktáji eltorzulás teljes eltávo-
lítására. Az allergiás reakciók folyamatos súlyosbodása miatt ez erő-
próbát jelentő. 

A narancsvirág az az illat, amit társíthattok az ötödik denzitású pozitív 
társas memória komplexummal, aki előttetek a Latwii hangvibrációs 
komplexumként ismert. Ez az entitás a közvetítővel volt, a közvetítő 
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kérése szerint. Az illat az instrumentum igen érzékeny természete vé-
gett került érzékelésre, újra csak, annak tizennyolc napos ciklusbéli 
csúcspontja végett. 

A kis állatra való rálépés és annak megölésének érzete a negatív ötödik 
denzitású kísérőtök köszöntése volt, melyet szintén a fenti körülmény 
tett lehetővé. 

Ami a mágikus munkálat hatásainak megszüntetését illeti, két javasla-
tot tehetünk, egy azonnalit és egy általánosat. Elsőként, a népetek 
közt orvosdoktorokként ismert gyógyítók ismerettárában benne van 
azon durva kémiai szerek használata, melyeket ti gyógyszernek nevez-
tek. Ezek a szerek majdnem mindig a szándékolttól messze több vál-
tozást idéznek elő a tudat/test/lélek komplexumban. Mindazonáltal 
ebben az esetben a szteroidok, vagy alternatívaként az antibiotikumok 
családja, segíthet ama nehézség teljes eltávolításában, amelynek belse-
jében a munkálat még mindig növekedni képes. Természetesen az 
allergiák még fennállnának miután e gyógyszerezés lezárult, ám a 
munkálat hatásai már nem rúgnának labdába. 

A Jerome nevezetű segíthet ebben a némiképp unortodox orvosi szi-
tuációban. Mivel az allergiákat meglehetősen félreértik a ti ortodox 
gyógyítóitok, így helyénvaló lenne az instrumentumot olyan orvos-
doktorotok szolgálatainak alávetni, akik az allergiás tünetek enyhítését 
ugyanezen toxinok ártatlanabb formájának bevitelével látják összefüg-
gésben. Ez a tünetet kezeli úgymond. A test komplexumnak felkínált 
változások azonban igencsak nem tanácsosak. Az allergia tekinthető 
úgy, mint a tudat komplexum mély szintű elutasítása a tu-
dat/test/lélek komplexum környezetének. Ezért az allergia annak tiszta 
formájában a mély én gondolati/érzelmi eltorzulásának tekinthető. 

Az általánosabb javaslat egy olyan valakinél rejlik, aki nem kívánja, 
hogy felismerjék. A fedőnév az imakerék. Tíz kezelést javaslunk ettől a 
gyógyítótól, továbbá javasoljuk a világos kiolvasását és azutáni követé-
sét, a közvetítő részéről, az allergia prioritásainak, különösen az étren-
detekben. 
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Végül, a munkálat hatásai akkor váltak láthatóvá a járáson, mikor a 
test komplexum megkezdte felhasználni önmagát a fokozott légzés 
pontjához. Szintén hozzájáruló tényező a száma a második denzitású 
szubsztanciáknak, melyre ez a közvetítő allergiás. 

98.6 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Köszönjük. A második kérdés így hangzik: „A legidősebb 
macskánknak, Gandalfnak, egy kinövés van a gerincénél. Van-e olyan 
körülmény, ami e kinövés műtéti eltávolítását kevéssé tenné helyénva-
lóvá, mint azon kinövés műtéti eltávolítását, amit egy éve, múlt ápri-
lisban hajtattunk végre, és a legalkalmasabb tett lenne-e a mi részünk-
ről az ő gyógyulására az őt körülvevő fény vizualizációja a műtét so-
rán, meg a szertartásos mondatok rendszeres időnkénti ismételgetése, 
mialatt az állatorvosnál van?” 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Nincs nagyobb ok az óvatosságra, mint korábban, és 
igen, a mondatok, melyekről beszélsz, segíteni fogják az entitást. Ha-
bár ez az entitás öreg testkomplexumban van, s ennélfogva ki van téve 
az általatok úgymondott érzéstelenítő veszélyének, a mentális- emoci-
onális és spirituális torzulásai olyanok, hogy erősen motivált meg-
gyógyulni, hogy újra együtt lehessen a szerettével. Emlékezzünk rá, 
hogy ez az entitás harmadik denzitás szüretelhető. 

98.7 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Elmagyaráznád az okát, amiért ezt mondtad: „Emlékezzünk 
rá, hogy ez az entitás harmadik denzitás szüretelhető”, és elmondanád, 
ha bármi más konkrét javaslatod van a kinövés tervezett operációjával 
kapcsolatosan? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Annak érdekében mondtuk ezt, hogy megvilágítsuk, 
amiért a „lélek komplexum” terminust használtuk egy olyanra, ami 
egy második denzitású entitásnak volna tekinthető. A következtetések 
azok, hogy ennek az entitásnak messze több oka van elviselni és meg-
gyógyulni úgy, hogy keresheti a szerettei jelenlétét. 

98.8 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Van-e bármi további javaslat, amit Ré tehetne a tervezett 
operációval kapcsolatosan? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Nincs. 
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98.9 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Azon tűnődtem, hogy helyes-e a feltételezésem, hogy a 
kinövések oka egy dühös állapot volt a Gandalf macskában, az újabb 
macskák behozatala miatt a környezetbe. Igazam volt? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Az eredeti oka annak, amit ti ráknak hívtok, az ez az 
esemény okozta torzulás volt. A közvetlen oka e kinövésnek a testi 
sejtek eltorzulásának azon jellege, amit ráknak hívtok. 

98.10 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Van-e még más rákos képződmény jelenleg a Gandalf 
macskában? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Igen. 

98.11 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Csillapíthatjuk-e őket, és ha igen, akkor hogyan és hol 
vannak ezek? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Egyik sem csillapítható e tér/idő nexusban. Az egyik a 
jobb csípő csatlakozásában van. Egy másik, amely nagyon kicsi, az 
általatok májnak nevezett szerv közelében van. Szintén kisebb sejttor-
zulások vannak a nevezhetjük: kar alatt, hogy a mellső végtagokat 
megkülönböztessük, mindkét oldalon. 

98.12 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Van-e bármi, amit tehetnénk, hogy enyhítsük ezeket a 
problémákat –––– a műtétin kívül ––––, aminek jó hatása volna, hogy segítse 
Gandalfot enyhíteni őket? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Folytassátok áldással és hálaadással, kérve a megszűné-
sét ezeknek a torzulásoknak. Két lehetséges kimenetel van. Az elsőben 
az entitás megelégedetten él köztetek, mígcsak a fizikai hordozója már 
nem tart ki a rákos sejtek okozta torzulások végett. A másodikban az 
életút olyanná válik, amely lehetővé teszi a gyógyulást. Nem sértünk 
meg szabad akaratot, hogy megvizsgáljuk ezt az életutat, de azért 
megemlíthetjük azon életutak túlsúlyát, amelyek valamilyen ehhez 
fogható torzulást használnak fel a fizikai test elhagyására, ami ebben 
az esetben a narancsszín test. 

98.13 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A Fairchild macskának van bármely ilyen jellegű problémá-
ja? 
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Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ebben a tér/idő nexusban nincs. 

98.14 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Szükséges volt-e a Gandalf macska számára, hogy harmadik 
denzitásra szüretelhető tudat/test/lélek komplexum legyen ahhoz, 
hogy a harag rákot okozzon? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Nem. 

98.15 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező:    Akkor bármely tudat/test komplexum kifejleszthet rákot 
mérgesség folyományaként. Így van? 

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

Ez alkalommal, szokásunkkal szakítva, egy megfigyelést tennénk köz-
zé. A következő egybeesést figyeltük meg. E közvetítő torkának a ger-
jesztett allergiás reakció okozta váladékáramlás végetti tolulása e pon-
ton olyanná vált, hogy biztonsággal megjósolható, lévén a lehető-
ség/valószínűség örvény a bizonyosságot közelíti, hogy egy fél órán 
belül el kell majd hagynunk ezt a munkaülést. Másodikként, amíg a 
fentit megjegyeztük, az egyik hangvibrációt rögzítő eszközötök által 
keltett hangvibráció hallható volt a számunkra. Ha e csoport kívánja, 
dönthet úgy, hogy olyan üléseket tart, melyek hamarosan befejeződ-
nek, miután ez a hangvibráció bekövetkezik. Ez a döntés biztosítaná a 
minimális torzulásokat az instrumentumon belül a torokban lévő 
kényelmetlenség/kényelem felé, amíg az ötödik denzitású kísérőtök 
mágikus munkálatának hatásai meg nem szűnnek. 

98.16 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Ez teljesen rendben van a részünkről. Ez a zaj a negyvenöt 
perces időnél következik be, mivel a szalag egyik oldala 45 perc. Még 
csak azt kérdezném meg akkor egy utolsó kérdésként, hogy az új asz-
tal, amit Jim készített a kellékeknek, megfelelő-e arra, hogy azok rajta 
legyenek, mivel ez nagyobb teret hagy nekünk körbejárni az ágyat, és 
hogy jobb-e a természetes állapotában hagyni, ahogy most van, vagy 
inkább befesteni lenolajjal, lakkal vagy festékkel? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Megtekintjük ezt a kelléket. Énekel az örömtől. A 
fenyőfa hálával dalol. Sok felruházása történt e munkának a fába. Ez 
szívesen látott. Javasolhatjuk, hogy vagy maradjon így, ahogy van, 
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vagy kenjétek át olajjal, mely szintén könnyen magnetizálódik, s a 
felkínált vibrációt beható mértékben meg is tartja. 

98.17 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Azon gondolkodtam, hogy ez volna-e alkalmas időpont a 
befejezésre, mivel a magnó már egy ideje kattant? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez a ti belátásotok dolga. Az instrumentum nyitott 
marad a mi használatunkra, noha mint mondtuk, a fizikai torzulások 
kezdenek halmozódni. 

98.18 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Azt gondolom, jobb, ha lezárunk a közvetítő fizikai energiá-
jának megőrzéséért, és megkérdezem, hogy tehetünk-e valamit a kap-
csolat jobbításáért vagy a közvetítő kényelméért? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Minden rendben. Helyénvalónak találjuk az aggo-
dalmaidat. 

Búcsúzunk tőletek az Egy Végtelen Teremtő szeretetében és fényében. 
Járjatok hát örvendezve az Egy erejében és békéjében. Adonai. 
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99.0 Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Köszöntelek titeket az Egységes Végtelen Teremtő 
szeretetében és fényében. Most kommunikálunk. 

99.1 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Megadnád, légy szíves az instrumentum állapotát? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Az instrumentum fizikai deficitje folytatódik, de adott 
a lehetőség ennek csökkenésére, a félreállítása miatt a valószínű jövő-
tökben olyan élelmiszereknek, melyekre az instrumentum jelentősen 
allergiás. A vitális energiaszintek az utolsó kérdezés óta valamelyest 
csökkentek, de még erősek. A mentális/emocionális energiaszint vál-
tozása e komplexum gyengülés torzulása felé mozdul. 

99.2 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Mely élelmiszerek váltják ki az allergiás tüneteket? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Amelyet ti savónak mondotok, habár megfelelően 
használjátok az elkezdett gyógyítási munkában a torok- és mellkasi 
tájon, az az anyag, amelyre az entitás allergiás. 

99.3 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A közvetítő kérdezi, hogy magán hagyhatja-e a kis aranyke-
resztet, mialatt ezekben az ülésekben vesz részt? Vagy pedig ez okozni 
fog valamilyen eltorzulást, ami nem tanácsos? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Átvizsgáljuk az instrumentum mentális torzulásait. 
Habár a fémes anyag jelenléte általában nem javallott, ebben az eset-
ben, ahogyan az instrumentum gondolati/érzelmi komplexumát 
gyöngítő torzulásokat találjuk annak empátiás torzulásaiból kifolyó-
lag, az alakzat javallott kimondottan ennek a közvetítőnek a használa-
tára. Kérnénk, hogyha bármely megerősítést végeznétek a láncon, 
miképpen szándékozni találjuk eme közvetítő által, akkor a megerősí-
tő láncszemek, melyek e közvetítőnek az örökkévalóságot szimbolizál-
ják, ugyanolyan magas, vagy magasabb tisztaságúak legyenek, mint az 
eszköz többi része. 

Ebben a nexusban, amit ez az eszköz képvisel ezen instrumentum 
számára, az egy nagyon szükséges megerősítője azon mentá-
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lis/emocionális mintázatoknak, amelyek igencsak szét lettek zilálva a 
torzulások szokásos konfigurációjából. 

99.4 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Van-e valami további, amit meg kéne tenni a közvetítőért 
vagy a közvetítőnek azért, hogy megszűntessük a negatív ötödik 
denzitású kísérőnk mágikus munkálatát vagy annak bármely utóhatá-
sát a toroktájon? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Nincs. 

99.5 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Az előzetes kérdések végén, egy kérdés Jimtől: „Az utóbbi 
három hétben gyakran álltam a düh és a frusztráció szélén, egy szinte 
állandó tompa fájdalmam volt az indigószín központomban, és meg-
lehetősen kimerültnek éreztem magam energiailag. Észrevételezné-e 
Ré e tapasztalások forrását, és bármely gondolatot vagy tettet, ami 
esetleg könnyíthet rajta?” 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Mint minden torzulásnál, a forrás a nézőpont függvé-
nye. Komolyabb megsértés nélkül három magatartási lefolyást említ-
hetünk meg, melyek a kifejtett torzulásra hatással lehetnek. 

Elsőként, jó volna az írnoknak belekezdenie, ha nem is napi, de ahhoz 
közeli szinten, egy magányos, fárasztó tevékenységbe, mely eljuttatja 
ezt az entitást a valódi fizikai kimerültségig. Továbbá noha elég lehet 
bármilyen tevékenység, egy a csoport harmóniája irányába választott 
szándékú szolgálat igen eredményes volna. 

A második tevékenység az, ha némi tér/időtöket és idő/tereteket az 
entitás közvetlenül vagy amilyen közel csak lehetséges a kimerítő te-
vékenységhez, magányos kontemplációval töltené. 

Harmadikként a kiegyensúlyozó és csendes meditációk buzgón űzése 
sem törölhető ki az eme entitás számára hasznos tevékenységek listájá-
ról. 

Megjegyezhetjük, hogy az írnok nagy erősségét összegzi a pontatlan 
hangvibrációs komplexum: erő. Az erő folyása, de ugyanígy a szeretet 
vagy a bölcsesség folyása, nem az óvatoskodó megfigyelőjét jogosítja 
fel a használatára, hanem az állandó használóját. Lévén az erő fizikai 
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megnyilvánulása vagy konstruktív vagy destruktív fáradhatatlan tevé-
kenység, az erőtől telt entitás ezt a megnyilvánulást kell gyakorolja. Ez 
az entitás torzulást él meg az eltárolt energia túltengése irányába. Jó 
megismerni az ént, és jó óvni és használni azokat a tulajdonságokat, 
amelyeket az én adott annak tanulására és szolgálatára. 

99.6 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Van már egy másik tarot képsorunk is. A Royal Road ké-
pekként fogunk hivatkozni rájuk, mivel ez a címe annak a könyvnek, 
amelyikből valók. Hasonlóak, de némely esetben különböznek C.C. 
Zain képeitől. E két sorozat közül melyik áll közelebb Ré eredeti 
szándékához? Ha pedig ez vegyes, akkor mondd meg. 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A tanítás/tanulás dinamikájával leghatékonyabban 
együttmozgó vezérelv az állandóság. Feltárhatjuk az archetípusi elmét 
annak a képsornak a használatával, melyet a Fathmanként ismert ké-
szített, vagy használhatjuk azt, amelyiket eddig használtunk. 

Ami azt illeti, a jelenleg használton vannak némi finomságok, melyek 
gazdagítják a kérdezést. Mint mondtuk, ez a képsor nem az, amit mi 
átadtunk. Ez nem anyag. Használhatnánk származtatott tarotkészletek 
bármelyikét. Habár ennek a kérdező legjobb belátása szerint kell tör-
ténnie, javasoljuk az egyik és csak az egyik eltorzult képsor megtartá-
sát a kérdezéshez, és megjegyezzük, hogy a képek, amiket most hasz-
náltok, jók. 

99.7 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Az egyetlen probléma –––– amely biztos vagyok benne, hogy 
meglehetősen idegen Ré gondolkodásmódja számára, mégpedig amit 
úgy neveznek, hogy „szerzői jogok”. Nem sikerült szerzői jogi kivált-
ságot szereznünk azon kártyák kiadójától, amelyekkel elkezdtük, és 
ilyen vagy olyan módon, de körül kell hajóznunk ezt a problémát, 
mely elképzelhetőleg rá fog kényszeríteni minket, hogy egy másik 
képsort használjunk a folytatáshoz. 

Az Ötös Kártya szárnya, felteszem a védelemmel kapcsolatos… ez a 
Tudat Szignifikátora fölött helyezkedik el, és arra tippelek, hogy vé-
delmi jelkép. Igaz ez valamilyen módon? 
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Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Hadd mondjuk úgy, hogy nem tévedsz, de aligha van 
igazad. A Szignifikátornak egyezsége van a lélekkel, melyet némely 
esetben megnyilvánít a szakértő gondolata és tette révén. Ha védelem 
van egy ígéretben, akkor a megfelelő hangvibrációt választottad a lélek 
kitárt szárnyára, mely messze magasan a megnyilvánultság fölül, de 
húzza mégis tovább a kalickába zárt elmét. 

99.8 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Köszönjük. A Hatos Számú Kártyán, vagyis a Tudat Átala-
kulásán a férfi keresztbe tett karjait látom, ami átalakulást szimbolizál. 
Lévén az átalakulás lehetséges a bal- vagy a jobboldali ösvény felé, 
ezekre az ösvényekre csalogat vagy vezet a Potentátor nője. A jobb 
oldalinak46 a homlokán ott a bölcsesség kígyója és teljesen fel van öl-
tözve, a bal oldalinak lengébb az öltözéke, mely arra utal, hogy a Mát-
rix vagy a Potentátor jobban ügyel és vonzódik a fizikai illúzió felé, ha 
a bal oldali ösvényt választják, illetve jobban ügyel és vonzódik a szel-
lemihez, ha a jobb oldali ösvényt választják. 

A fenti lény egy nyilat szegez a bal oldali ösvénynek, ami arra utal, 
hogy azt az ösvényt választva a zsetonok, hogy úgy mondjam, oda 
esnek, ahová esnek, az ösvény védelem nélkül marad a katalizátor 
véletlenszerű lefolyását illetően. És hogy az azt az ösvényt választónak 
az intellektuális képessége lesz a legfőbb őre, szemben a megtervezett 
vagy beépített védelemmel a Logosz részéről a jobb oldali ösvény szá-
mára. A nyilat kilövő egy második denzitású entitás lévén arra utalhat, 
hogy ezt a katalizátort legyárthatja, mondhatni egy kevésbé fejlett 
forrás is. Észrevételezné Ré a Hatos Kártyának, a Tudat Átalakulásá-
nak e megfigyeléseit? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Számos szempontról fogunk sorban egymás után be-
szélni. Először is vegyük szemügyre az átalakulni szánt férfi keresztbe 
tett karjait. Mire véled, ó, tanítvány, e keresztezést? Mit látsz te e gu-
bancban? Egy kreatív pont található ebben az elemben, melyről nem 
sok szót ejtett a kérdező. 

                                                 
46 A középső figura szemszögéből 
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Most vessünk pillantást a két nő kiértékelésére. A megfigyelés, misze-
rint a bal oldali ösvény mozgatja a durva fizikait, a jobb oldali ösvény 
pedig a szellemit, felületes helyességű. Mélyebb megfigyelések tehetők 
a tudattalan elme nagy tengere és a tudatos elme közti kapcsolatot 
illetően, amely gyümölcsözően követhető. Emlékezz, ó, tanítvány, 
hogy ezek a képek nem szó szerintiek. Kísértenek, semmint magya-
ráznak. 

Sokan úgy használják a tudat törzsét és gyökereit, mint hogyha a tu-
datnak ez a része egy rosszra használt, prostituált entitás volna. Ekkor 
ez az entitás abból a nagy raktárból szedeget, amely durva, prostituált, 
és nincsenek nagy értékei47. Akik úgy fordulnak a mélytudathoz, hogy 
azt egy szűzlány alakjában látják, kezdjenek udvarolni neki. Az udvar-
lás semmiben nem emlékeztet kirablásra, és elhúzódhat, ám az efféle 
figyelmes udvarlás révén elnyerhető kincs kimagasló. A tudat jobb 
oldali és bal oldali átalakulása eltérni látható a tudatos elme hozzáállá-
sában annak saját forrásai felé, valamint más-ének forrásai felé. 

Most pedig szólunk arról a dzsinnről, elementálról vagy kulturális 
meghatározású, mitikus figuráról, mely a nyilát a bal oldali átalakulás-
ra küldi. Ez a nyíl nem az a fajta nyíl, amely megöl, hanem amely –––– a 
maga módján –––– megvéd. Az elkülönülést választók –––– ez lévén a bal 
oldali ösvényre leginkább utaló minőség –––– olyan erővel és élességgel 
vannak megvédve más-maguktól, mely egyenlő a tudat által megélt 
negatív értelmű átalakulás mértékével. A jobb oldali ösvényen lévők-
nek nincs ilyen védelmük más-maguktól, mivel ezen az ösvényen a 
bátor kereső a visszaverődések sok tükrét megtalálja minden egyes 
más-magában, akivel szembetalálkozik. 

99.9 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A legutóbbi ülésen utaltál a magnó negyvenöt perces idő-
közének felhasználására, mint az ülés befejezésének egy jelzésre. Még 
mindig időszerű ez az idő? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez természetesen a kérdező legjobb belátására van 
bízva, mivel e közvetítőnek még van némi kiutalt energiája és nyitott 
                                                 
47 virtue: erkölcsösséget, erényt is jelent 
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marad, miként csalhatatlanul az volt idáig is. Mindamellett a közvetí-
tő törékenysége egyre jobban felértékelődik a számunkra. Kezdeti 
megfigyeléseinkben az akarat ereje láttán nagyban túlbecsültük a fizi-
kai komplexuma regeneráló képességeit ennek az entitásnak. 

Ennélfogva azt mondhatjuk, hogy a munkaülés befejezése egy körül-
belül ekkora energiafelhasználásnál, tehát valamikor nem sokkal az 
általad említett hangvibrációt követően helyénvaló lenne, és, már 
amennyire megítélni tudjuk, jócskán meghosszabbíthatja azt az in-
karnációs tér/időtök mennyiségét, amit a közvetítő e kontaktus szá-
mára felkínálni képes lehet. 

99.10 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Ebben az esetben már csak egy további rövid kérdést teszek 
fel, és be is fejeződik a mai ülés. Megkérdezhetem, hogy az e rendszer 
Logosza tervezte-e meg a Hatos Kártyán lehetségesen megrajzolt páro-
sodási folyamatot –––– nem tudom, kapcsolódik-e ez ide –––– valamiféle 
DNS lenyomat alapján, miként a mi tudományunk tanulmányozta. 
Sok második denzitású élőlényben meglenni látszik valamiféle lenyo-
mat, amely életre szóló párkapcsolatot eredményez, én eddig azon 
töprengtem, hogy a Logosz tervezte-e ezt az adott működésmódra, és 
ez lett-e továbbhozva a harmadik denzitásba? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Vannak egyesek a második denzitású állatvilágotok-
ban, amelyeknek ösztönösen lenyomatolt monogám párzási folyama-
tuk van. A harmadik denzitású fizikai hordozó, mely a megnyilvánu-
lás alapvető inkarnációs eszköze bolygótokon, ekképpen lenyomatolt 
entitásokból származik, amely fent említettek mindegyikét a Logosz 
tervezte. 

A harmadik denzitású entitások szabad akarata messze erősebb a má-
sodik denzitású DNS kódolásból származó meglehetősen enyhe átho-
zatnál, és a szabad akarat gyakorlata révén sokak elme/test/lélek 
komplexuma tudatos jellegének nem része a monogámia. Mindazo-
náltal mint említed is, a mélytudatnak sok jelzése árulkodik az éber 
szakértőnek a katalizátor hatékonyabbik használatáról. Mint 
mondottuk, népeitek Logoszának hajlama jóságos. 
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99.11 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Köszönjük. Zárásképp csak annyit kérdeznék, tehetünk-e 
valamit a közvetítő kényelmére vagy a kapcsolat jobbítására? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Észleljük e csoport viszonylagos nyugtalanságát e 
tér/időben, és Ré korábbi megállapításait ajánljuk mint lehetséges 
segítséget azon rendkívüli harmónia visszaszerzésére, amelynek stabil 
módú megélésére ez a csoport képes. 

Hasznosnak találjuk az örvénylő vizek hozzáadását. A kellékek behan-
golása lelkiismeretes. 

Bátorítjuk a tudatos megerősítését azon láthatatlan szalagoknak, me-
lyek elröppennek csuklójáról azoknak, akik a keresésére indulnak a 
hívhatjuk, Grálnak. Minden rendben, barátaim. Abban a reményben 
távozunk tőletek, hogy mindőtök megtalálja az igaz színeket, hogy a 
nagy metafizikai keresésben repüljék, és arra buzdítunk mindenkit, 
hogy egymást buzdítsa szeretetben, dicséretben és hálaadásban. 

Ré vagyok. Búcsúzunk tőletek az Egy Végtelen Teremtő szeretetében 
és fényében. Járjatok hát örvendezve az Egy Dicső Végtelen Teremtő 
erejében és békéjében. Adonai. 
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100.0 Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Üdvözöllek benneteket, barátaim, az Egységes Végte-
len Teremtő szeretetében és fényében. Most kommunikálunk. 

100.1 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Meg tudnád adni elsőként az instrumentum állapotát? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A korábban elmondottak szerinti a vitális energia 
torzulás kivételével, amely jobban hajlik az erősség/gyöngeség irányá-
ba, mint a legutóbbi lekérdezéskor. 

100.2 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Köszönjük. Az instrumentum kérdezi, nincs-e valami gond 
az örvénylő vizekkel, mivel nagyon szédül ennek minden egyes alkal-
mazása után. Tudná ezt, kérem, észrevételezni Ré? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Igen. 

100.3 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kommentálná, kérem Ré? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Mint már azt korábban jeleztük, az instrumentum 
hajlamos megpróbálni túllépni a korlátjait. Ha valaki fontolóra veszi 
egy inkarnáció metafizikai vagy idő/tér aspektusait, akkor ez egy sze-
rencsés és hatékony felhasználása a katalizátornak, mivel az akarat 
folyamatosan erősödik, valamint, továbbá, ha a korlátozásokat megha-
ladják a mások szolgálatában, akkor a sarkosulás szintúgy igen ered-
ményes. 

Mindamellett úgy érezzük, hogy a kérdés az inkarnációs létélmény 
tér/idős porcióját célozza, és ebben a keretben újra csak azt kérnénk a 
közvetítőtől, hogy gondolja át, mennyi érték van a mártírhalálban. Az 
instrumentum megvizsgálhatja az örvénylő vizekre adott reakcióinak 
skáláját. Fel fog fedezni egy korrelációt közte és más tevékenységek 
közt. Ha az úgynevezett aerobic gyakorlatot űzi, akkor három órátok-
nál nem kevesebb, de inkább öt órátok teljen el közte és az örvénylő 
vizek közt. Mikor a séta teljesítésre került, akkor egy nem kevesebb, 
mint úgy gondoljuk, negyven percetekes szakasz el kell teljen az ör-
vénylő vizek előtt, de lehetőleg kétszer ekkora mennyiségű tér/időtök. 
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Igaz az, hogy némi köszöntés serkentette az instrumentum által érzett 
szédülést. Azonban ennek forrása nagyrészt az instrumentum elhatá-
rozása, hogy elmerülve maradjon az örvénylő vizekben túl azon a 
tér/idő szakaszon is, amit kibírna benne anélkül, hogy túllépné a fizi-
kai határait. 

100.4 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Köszönjük. Kötelességemnek érzem feltenni a következő, 
némileg múlékony kérdést, Stevens ezredes kéréséből. Meg a saját 
épülésemre is szeretném jobban érteni a karantén és az első torzulás 
működését. Észrevételezné-e Ré az úgynevezett plejádi kontaktus cél-
ját a svájci Billy Meierrel: egy Semjase nevű entitás és mások. 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Nem gyakorlatunk megítélni egy metafizikai eredetű 
kontaktus értékét. Nem tudjuk a kérdező által említett kontaktust 
tisztán konföderációs kontaktusként megerősíteni. Mindazonáltal 
sugallhatjuk, hogy van némi pozitív anyag az e kontaktus során fel-
jegyzésre került beszélgetési átiratban. Mivel korábban már szóltunk 
az úgynevezett vegyes kontaktus különféle jellegzetességeiről, így nem 
fogunk ismételni, csak megjegyezzük, hogy minden kommunikáció az 
Egy Végtelen Teremtőtől való annak végtelen torzulásaiban. 

100.5 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Helyénvaló Stevens ezredesnek megkapnia Ré által nekünk 
imént átadott tájékoztatást? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Úgy találjuk, hogy ez az információ megerősítése már 
érzékelt sejtéseknek. Ennélfogva szabadon adott a beleegyezés. 

100.6 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Köszönjük. Folytatva a tarot-val, szeretném megtenni azt a 
pótlólagos megfigyelést a Hatos Kártya kapcsán, hogy a férfi karjai 
keresztbe téve lévén ha a jobbján lévő nő meghúzza őt a bal kezén, 
akkor gyakorlatilag el tudja fordítani őt, az egész testét jobbfelé, és 
ugyanez igaz a bal oldali nőre: a férfi jobb kezét meghúzva a nő az 
egész testét az ő oldalára fordítaná. Ez az én értelmezésem arról, amit 
a karok gubanca jelenthet. Hogy az átalakulás rántásra történik, mely 
megpróbálja az entitást balra, vagy a jobb oldali ösvény irányába for-
dítani. Észrevételezné Ré a megfigyelésemet? 
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Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Megtesszük. A tudati polaritás irányú húzás fogalma 
jól megvizsgálható annak fényében, amivel a tanítvány már előrébb 
van a férfi által példázott tudatosság, és a nő által példázott tudattalan 
természetét illetően. Csakugyan, mind a prostituált, mind a szűzi 
mélytudat hívják és várják az értük nyúlást. 

A Tudat Átalakulásának ezen a képén tehát mindkét nő mutatja az 
irányt, amerre menne, ám nem képes mozogni, de a két női entitás 
nem is erőlködik így tenni. Nyugodtan vannak. A tudatos entitás 
mindkettőt fogja, és elfordul vagy ebbe az irányba vagy abba, vagy 
akár hátra és előre, hintázva először az egyik út, majd a másik között, 
és nem érve el az átalakulást. Ahhoz, hogy az Elme Átalakulása meg-
történhessék, a mélytudatot kormányzó egyik vezérelvet el kell hagy-
ni. 

Meg kell említeni, hogy a tudatosság vállai és a keresztbe tett könyö-
kei által formált háromszög alak egy az átalakuláshoz társítandó for-
ma. Valójában még kétszer láthatod ezt az alakot visszhangozni az 
ábrán, mindkét visszhang a saját gazdagságát adva hozzá a fogalmak e 
komplexumának ütőhatásához. 

100.7 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Köszönjük. Valószínűleg visszatérünk még ehhez a kártyá-
hoz a következő ülésen további megfigyelésekkel, miután áttanulmá-
nyoztuk Ré megjegyzéseit. Az idő megőrzése és hatékony felhasználása 
érdekében most a Hetes Kártyával kapcsolatosan teszek néhány észre-
vételt. 

Először is, a tudatos és a tudattalan elme közti fátyol nincs ott. A fá-
tyol úgy gondolnám, hogy a fenti függöny, amit fölhúztak. És bár ezt 
a fátylat eltávolították, az intelligens végtelen érzékelése még mindig 
torzul a kereső hite és keresési módja szerint. Észrevételezné ezt Ré? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Mikor valaki a Tudat Nagy Útja képének fátyolát 
figyeli meg, a képalkotáshoz érdemes lehet a környezet kereteit fel-
használni. A Tudat, a Test vagy a Szellem Nagy Útja azt a milliőt 
szándékozik megfesteni, amelyen belül a tudat, a test vagy a szellem 
munkája elhelyezhető. 
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Következésképp a fátyol egyszerre látszik némileg fölemeltnek ám 
még mindig jelenlévőnek, mivelhogy az elme munkája és átalakulása 
együttjár az éber és a mélytudat közti nagy fátyol fokozatos fölemel-
kedésével. A teljes sikere ennek az igyekezetnek nem megfelelően része 
harmadik denzitású munkának, és közelebbről, harmadik dimenziós 
elmefolyamatoknak. 

100.8 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Annak ténye, hogy a lepel jobban fel van húzva a jobb 
oldalon, nekem arra utal, hogy a pozitív pólust választó szakértő na-
gyobb sikerrel hatolhat keresztül a fátylon. Észrevételezné ezt Ré? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez egy igaz kijelentés, hogyha felismerésre kerül, hogy 
a kérdező lehetséges sikerről beszél. Csakugyan, a harmadik denzitású 
megtapasztalásotok úgy van torzítva vagy ferdítve, hogy a pozitív irá-
nyultság több segítséget kap, mint az úgynevezett negatív. 

100.9 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Az is feltűnik nekem –––– minthogy Ré az előző ülésen ki-
mondta azt, hogy a nézőpont korlátja minden torzulások forrása ––––, 
hogy a bal oldali ösvényt alkotó önmagát szolgáló torzulások termé-
szetének lényege a fátyol függvénye, és ennélfogva ezek bizonyos mér-
tékig, mondhatni függnek egy legalább részleges folyamatos elfátyolo-
zástól. Van ennek értelme? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Megvan a logikai szál abban, amit feltételezel. 

Mindkét polaritás egy korlátolt nézőpont alárendeltje. Azonban a 
negatív polaritás erősebben függ az én és minden más tudat/test/lélek 
komplexum közti káprázati szeparációtól. A pozitív polaritás próbál 
keresztüllátni a káprázaton a Teremtőhöz minden egyes tu-
dat/test/lélek komplexumban, de nagyobbrészt más-énjei felé irányí-
tott viselkedésekkel és gondolatokkal van elfoglalva annak érdekében, 
hogy szolgáljon. Maga ez az attitűd a ti harmadik denzitású illúziótok 
dolgaival van tele. 

100.10 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A háromcsillagú korona, úgy tippeljük, a tudat, a test és a 
lélek kiegyensúlyozásának alapos ismeretére utal. Igaz ez bármilyen 
módon? 
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Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez az eszköz asztrológiai eredetű, a megadott interpre-
táció pedig némileg zavarkeltő. Ezen a képen nekünk a tudat környe-
zetével van dolgunk. Talán helyénvaló kiengedni a csillagos koronát 
annak szigorúságából. 

100.11 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Az entitások, a kis fekete –––– vagy rozsdabarna –––– és fehér 
entitás most megváltoztak, hogy szfinxekként tűnnek fel, melyekről 
úgy feltételezzük, azt jelenthetik, hogy a katalizátor elsajátításra került. 
Én még azt is feltételezem, hogy a szfinxek mintegy erőként működ-
nek közre, amely megmozgatja az itt ábrázolt szekeret avégett, hogy a 
tudatnak ez az uralása mobilissá teszi azt az átváltozásában nem úgy, 
mint eme uralás előtt volt, az illúzióba bezártan. Észrevételezné ezt 
Ré? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Azt kérjük először is, hogy a tanítvány a Nagy Útra ne 
mint egy hét tevékenységből vagy rendeltetésből álló sorozat csúcs-
pontjaként tekintsen, hanem mint egy sokkal tisztábban körvonala-
zott képére annak a környezetnek, amelyen belül a tudat, a test és a 
lélek működnek. Evégett a szfinxnek nevezett kulturálisan meghatáro-
zott lények nem utalnak a katalizátor uralására. 

A második feltételezésnek, mely a teremtményeket az elme szekerének 
mozgatóiként helyezi el, sokkal nagyobb értéke van. A szfinx képébe 
belefoglalhatod az idő fogalmát is. A mentális és gondolati/érzelmi 
komplexum érik, elmozdul és megváltozik az idővel. 

100.12 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Megvolt a negyvenöt perces jelzés. Javasolja-e Ré az ülés 
befejezését, figyelembe véve a közvetítő állapotát és mindazon egyéb 
feltételeket, amiket ehhez kötöttünk? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Az erre a kérdésre vonatkozó információkat előzőleg 
már lefedtük. Miként mondjátok: a befejezési időpont kizárólag a 
kérdező döntése egészen addig a pontig, amíg azt nem érezzük, hogy 
az instrumentum a kiutalt vagy a natív fizikai energia hiányában a 
vitális erőforrásait kezdi el fölhasználni. A közvetítő nyitott marad, 
mint mindig. 
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100.13 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Ebben az esetben már csak egy kérdést fogok feltenni, 
mégpedig a kard és a jogar kapcsán. Úgy tűnik, mintha a kard a nega-
tív szakértő ereje volna a más-ének feletti irányításra utalva, a jogar 
pedig a pozitív szakértő ereje volna a tudati, testi és lelki egységre 
utalva. Jóllehet, ezek az ellenkező kézben vannak, mint amire gondol-
tam volna. Észrevételezné ezt Ré? 

Ré:Ré:Ré:Ré:    Ré vagyok. Ezek a szimbólumok asztrológiai eredetűek. A formák 
ezért kiengedhetők azok szigorúságából. 

Megemlíthetjük, hogy létezik egy felülíró spirituális környezet, és 
védelem a tudat környezetének. Megjegyezhetjük továbbá, hogy a 
negatívan polarizált szakértő a saját érdekeire próbálja mintázni ezt a 
szerződést, míg a pozitívan sarkosult entitás arról szónokolhat, amit az 
asztrológiai kard példáz: vagyis a fényről és az igazságról. 

100.14 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kellene lennie két további odaillő tárgynak vagy jelképnek a 
Hetes Kártya entitásának kezében az ábrázoltakon kívül? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ezt a megfontolást rád hagyjuk, ó, tanítvány, s észre-
vételezünk bármely megfigyelést, amit esetleg teszel. 

100.15 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Meghagyom ezt a következő ülésre és azt kérdezem, tehe-
tünk-e valamit az instrumentum kényelméért vagy a kapcsolat javítá-
sáért? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Minden rendben. A kellékek elhelyezése igen lelkiis-
meretes. Megköszönjük ennek a szorgalmas csoportnak. Sokkal na-
gyobb torzulás van az összhang felé e lekérdezéskor, és mi csatlako-
zunk hozzátok a magasztalásban és hálaadásban. Ez mindig a legna-
gyobb kegy a kapcsolat jobbításában, mivel a csoport egyetértése az, 
ami e kontaktust támogatja. 

Ré vagyok. Búcsúzom tőletek az Egy szeretetében és fényében. Járja-
tok hát az Egy Végtelen Teremtő erejében és békéjében örvendezve. 
Adonai. 
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1981981981982222. . . . december 21.december 21.december 21.december 21.    

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

101.1 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Megadnád nekem először a közvetítő állapotát, ha megkér-
lek? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Az instrumentum valamennyi energiaszintje némi-
képp lecsökkent a fizikai fájdalom torzulása illetve nemrégi gondola-
ti/érzelmi katalizátor folytán. Mindazonáltal az energiaszintek igen 
alkalmasak a javulásra ott, amit a közvetlen jövőtöknek mondotok. 

101.2 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Köszönjük. Mi okozta a püffedést Jim testén, és mit lehet 
tenni, hogy meggyógyuljon? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. E kérdés megválaszolásához a bölcsességet szimbolizá-
ló kígyó szemügyre vételével kell kezdenünk. E jelkép értéke a köny-
nyebbség a bölcs két arcának meglátásában. A pozitív bölcsesség a 
homlokot ékesíti utalva az indigószín munkára. A negatív bölcsességet 
–––– mellyel olyan kifejeződéseket kívánunk jelezni, amelyek legvégül 
elvágják az ént a más-éntől –––– jelképezheti a méregfogak mérge. Azt 
használni elkülönülésre, amit a tudat/test/lélek komplexum bölcses-
ségként megszerzett, egyet jelent behívni a bölcsesség ama sötétebbik 
felének végzetes harapását. 

Az entitásnak megvan a gondolati/érzelmi hajlama –––– amely egy 
tér/időtök óta folyamatos csökkenést mutat torzulásban –––– a negatív 
bölcsesség irányába. Az entitás már tudatában lévén ennek, teszi ve-
lünk, hogy ne megálljunk e pontnál, hanem merőben specifikusan 
meghúzzuk egy metafizikai háttér határvonalát az egyik második 
denzitású fajotok egy sor harapása gerjesztésének. Ebben az esetben a 
harapás nem több volt, mint az egyik pókféléteké, amit olykor a fa-
póknak neveznek. Mindamellett lehetséges, hogy ha elég munkát 
fektetnétek az entitás patológiája eredetének tesztelésébe, akkor a lehe-
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tőségi/valószínűségi határokon belül van az, hogy a teszt a gyapotszájú 
pók csípését mutatná ki, semmint a közönséges fapók csípését. 

A gerjesztés az entitás sárgaszín, fizikai testének nyirokrendszerében 
történt meg. Ennélfogva a munkálat folytatódik. Növekvő feszültség 
van a lépen, a mellékveséken, a vese komplexumon, és némi nehézség 
lehetősége/valószínűsége a májon. Továbbá a nyirokproblémák kezdik 
megfeszíteni az entitás hörgőrendszerét. Némely általános információ 
van arra, ami egy viszonylag hatásos munkálatnak könyvelhető el. 

Ezen torzulások eltávolításának több részlete van. Elsőként jó felke-
resni a Stuart nevű jó szolgálatait, hogy durva kémiai módszereket 
tehessen az entitás hisztaminos reflexeinek újraélesztésére, és hogy 
segítsen az ödéma eltüntetésében. 

Másodikként azt javasoljuk, amit már el is kezdtetek, vagyis megkérni 
a most e csoportnak Bobként ismertet, hogy ez az entitás segítségét a 
sárgaszín testtel való metafizikai kapcsolatokra fókuszálhassa. 

Harmadikként az entitásnak muszáj tudomásul vennie a fizikai hor-
dozója káliumigényét. A banánpálma gyümölcsének fogyasztása javal-
lott. 

Negyedikként a gyalázatos püffedés és a látható jelen helyzet közti 
kapcsolat segít. Mint mindig, a harmonikus csoport támogatása segít-
ség, csakúgy, mint a meditáció. Megemlítendő, hogy ennek az enti-
tásnak némi önfegyelmezésre van szüksége a meditácóban, amit a 
csoport többi tagja nem talál ugyanilyen módon szükségesnek. Ennél-
fogva az entitás annak tudatában folytathatja az ő meditációs formáit, 
hogy jóllehet az önfegyelmezésben való osztozás ösztöne nem mindig 
van jelen, ettől még a csoportban mindenki teljesen támogatja azt. 
Minden entitás a maga módján lát és tanul az illúzióból, és mind 
egyedi áramkörrel dolgozza fel a katalizátort. Így hát nem kell min-
denkinek egyformának lenni ahhoz, hogy akaratban és hitben egyenlő 
legyen. 

101.3 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Köszönjük. Tennék egy állítást, hogy én miként látom a 
cselekményt, és kérném Ré hozzáfűzését. A jelenlegi helyzetet úgy 
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látom, hogy a Teremtő önmegismerése pillanatnyilag a polarizáció 
fogalmát használja. Kihangsúlyozni vagy előtermelni látszunk a katali-
zátorokat a kívánt sarkosulás fokozására, legyen a működésmód akár 
véletlenszerű annak révén, amit felsőbb énnek nevezünk, akár egy 
ellentétesen polarizált entitás szolgálatain keresztüli, aki katalizátorral 
hat ránk. Mindezek ugyanazt a hatást látszanak kitermelni, ami az 
erősebb polarizáció a kívánt irányba, mihelyst ez az irány határozottan 
kiválasztásra került. Én a második denzitású rovar csípését valamelyik 
fent említett forrás szerepeként látom, kezdve a randomtól a felettes 
én által kibővítetten át a tevékenységeinket szemmel követő, ellentéte-
sen polarizált entitás szolgálatain keresztüliig, melyek mindegyikének 
durván ugyanaz a legvégső hatása. Észrevételezné Ré a megfigyelése-
met? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Megfigyeléseidet nem hétköznapinak találjuk, és 
nagyrészt helyesnek. 

101.4 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Ebben a konkrét esetben melyik útvonal volt az, amelyik a 
harapás katalizátorát előteremtette? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A katalizátor természete olyan, hogy csupán egyetlen 
forrás van, mivel a katalizátor és a tapasztalat további kísérletek sajáto-
san az én tudattalan elméjének felépítéséhez kapcsolódóan. Ennélfog-
va egy inkarnációs létélményben az én mint a Teremtő, kiváltképp a 
felsőbb én az alapja annak, amiből a katalizátor áll, hogy felkínálja 
szolgálatát a tudatnak, testnek és léleknek. 

Abban az értelemben, amelyben szándékolásodat érezzük, a forrás a 
negatív ötödik denzitású jóakaró volt, aki felfigyelt az entitásban a 
fokozatos visszaesésre a düh/frusztrációnak nevezett torzulás nem 
harmonikus mintázatában. A rovart könnyedén rávette a támadásra, a 
fizikai hordozót pedig, amelynek hosszantartó allergiái és érzékenysé-
gei voltak, ugyancsak könnyedén belevezette a nyirokműködés elégte-
lenségének módozataiba és az immunrendszer nagyban lecsökkent 
képességébe hogy a sárgaszín testből eltávolítsa azt, ami eltorzította őt. 
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101.5 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Valami történt velem. Arra tippelek, hogy a múlt heti 
betegségemben a felsőbb énem valamiféle közbelépésének lehetett 
szerepe, hogy kizárja a lehetőségét annak, hogy a közelben telepedjen 
le az a nagyszámú méh, amiket megfigyeltem. Észrevételezné Ré az 
állításomat? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Megjegyzést fűzhetünk, nem a kérdező fizikai torzulá-
saihoz, hanem a rajban élő második denzitású lények vitathatatlan 
igazságához, miszerint a rajmentalitás mint egész befolyásolható egyet-
len erős metafizikai impulzussal. Mind az instrumentumnak, mind az 
írnoknak megvan a lehetősége nagy eltorzulásokra az életképtelenség 
irányába nagyszámú fullánkos rovar egy efféle támadása esetén. 

101.6 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Az atlantai Oakdale Road 893. szám gondolatforma para-
méterei és más általános változói olyanok-e, hogy nem szükséges meg-
tisztítás, amennyiben Rének megvannak ezek az információi? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Nem. 

101.7 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Ajánlatos lenne az atlantai reptértől délre eső, másik házra 
javasolt jellegű megtisztítás az Oakdale Road 893. számra is? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Megjegyezzük, hogy bármely lakóhely, akár korábban 
békés, mint amelyikről te beszélsz, akár korábban ellenséges karakte-
rű, igényli az alapvető sóval, vízzel és seprűvel való megtisztítást. A 
fent említett lakás békés természete olyan, hogy a megtisztítás elvé-
gezhető két részletben: vagyis, hogy nincs kijárat vagy bejárat semely, 
csupán egy nyíláson keresztül az egyik megtisztításra. Ezután kilépés 
vagy belépés minden más helyről, mialatt a fennmaradó portál megfe-
lelően le van zárva. A sót oda lehet elhelyezni, amely nem lett lezárva 
az első megtisztítás során, és a sót meg lehet kérni, hogy szigetelőként 
működjön, de mégis engedje az olyan szelíd szellemek átjárását, mint 
ti magatok. Javasoljuk, hogy beszéljetek ehhez a szerhez, és nevezzetek 
meg minden olyan entitást, akihez engedély kell ahhoz, hogy áthalad-
jon. Ne haladhasson át személy anélkül, hogy ne kérne engedélyt a 
sótól. Ez érvényes arra a lakóhelyre, amelyről beszélsz. 



AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE, SZÁZEGYEDIK ÜLÉS 

278 

101.8 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Köszönjük. Tudna Ré bármilyen felvilágosítást adni, mi-
lyen tájékoztatást adhatnánk Greta Woodrew-nak arról, hogy miként 
enyhíthetne a jelenlegi felpüffedt állapotán? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Csupán annyit tanácsolhatunk, hogy a fényhez való 
közelség kitüntetése magával vonja a Felelősség Törvényét is. A köte-
lesség tartózkodni a gyalázattól, civódástól és mindazon dolgoktól, 
melyek ha belül feloldatlanok, utat engednek az olyan munkálatok-
nak, mint amik az általad említett instrumentum előtt fekszenek. Ez 
az entitás, ha kívánja az írnok, megoszthatja megjegyzéseinket a fent 
említett entitás munkálataival kapcsolatosan. 

Az entitás, aki az őt körülvevők állandó és lankadatlan jóváhagyását 
kapja, azok visszatükröző hatásának az elveszítésétől szenved, akik az 
igazsághoz hűen, nem pedig vak hűségben tükröznek. Ez nem egy az 
ítélet újrabeiktatására irányuló javaslat, hanem merő indítvány mind-
azon támogató instrumentumokra –––– vagyis hogy támogass, légy har-
monikus, osztozz a szeretetben, örömben és hálaadásban, de találd 
meg a szeretetet az igazságban, mivel minden közvetítő több hasznát 
látja ennek a támogatásnak, mint a józan megkülönböztetést elfojtó 
totális rajongásnak. 

101.9 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Köszönjük. Látom, hogy a negyvenöt perces időzítési ablak 
már eltelt, így megkérdezem, hogy tehetünk-e valamit az instrumen-
tum kényelméért vagy a kapcsolat javításáért? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Azt találjuk, hogy ez a közvetítő elhasználta az összes 
kiutalt energiáját, és már a vitális energiatartalékát kezdte a beszédre 
felhasználni. Igenis az átutalt szexuális energia használatát javasoljuk, 
a vitális tartalékok teljes kizárásával, hogyha lehetséges. 

A beállítások olyanok, amilyennek lenniök kell ahhoz, hogy mindenki 
jól folytathassa. Hálásak vagyunk a támogató csoport lelkiismeretessé-
géért. 

Ré vagyok. Távozom e csoporttól az Egy Végtelen Teremtő szereteté-
nek és fényének ragyogásában. Járjatok ezért örvendezve a Teremtő 
erejében és békéjében. Adonai. 
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102.0 Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Köszöntelek titeket az Egységes Végtelen Teremtő 
szeretetében és fényében. Most kommunikálunk. 

102.1 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Megadnád, kérlek először a közvetítő állapotát? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Az entitás fizikai energiahiánya a legtetemesebb eddig 
általunk tapasztalt. A mentális és gondolati/érzelmi torzulások közel 
egyensúlyiak, a közvetítő vitális energiája pedig egy egészként torzul 
az egészség vagy erősség/gyengeség felé az instrumentum akaratának 
köszönhetően. 

102.2 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Elmondaná-e Ré nekünk, hogy mi okozta a fájdalmat és a 
görcsöt az instrumentum hasában, és mit lehet tenni ennek meggyó-
gyítására? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Annak érdekében, hogy a betegségirányú fizikai torzulások okát 
szemügyre vegyük, figyelmünket az energiaközpontra kell terelnünk, 
amely elzáródott. Ebben a helyzetben, lévén a torlasz a sárga sugár, a 
megtapasztalás a kémiai testnek azon a tájékán volt jellegzetes. Az 
úgynevezett lacuna48 a szél-írotta fény és szeretet páncélján bezárult, és 
nemcsak megjavult, de nagyban fel is javult. Mindazonáltal ezek a 
szabad energiaáramlástól való pillanatnyi elcsúszás gerjesztette torzulá-
sok komolyak, és minden lehetőségi/valószínűségi örvény szerint foly-
tatódni fognak bizonyos tér/időtökig, mivel gerjesztésre került egy 
fogékonyság a harántvastagbél görcsére. Egy már létező gyöngeség van 
hasnyálmirigy-működésben is, különösen amelyik a hipotalamuszhoz 
kapcsolt. Szintén ott vannak a májrészek már létező sérülései. Ezek a 
hiányok vagy torzulások a szervezetnek közvetlenül az éhbélből kiin-
duló részében nyilvánulnak meg. Némi irritáció van továbbá a patkó-
bél közelében, melynek hatására elégtelen az instrumentum táplálék-
felszívódása. Ez egy allopátiás eredetű irritáció. 

                                                 
48 rés, hézag, hiány 
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Az étrend központi jelentőségű. Tovább nem mehetünk az entitás 
szervezetének felderítésével, mivel egy teljes kitárgyalása a jelenlegi 
nehézséghez hozzájáruló gyengeség/erőnlétek felé vett különféle torzu-
lásoknak az ajkaknál kezdődik és az ánusznál végződik. Megjegyezhet-
jük, hogy az instrumentum a Teremtőre összpontosult maradt egy 
kilencvenet meghaladó mértékben. A kulcs ez. Folytassátok hálaadás-
ban és háladatosságban minden dolgokért. 

Vannak erősebb görcsoldó szerek, amelyeknek felajánlásában segíthet 
a közvetítő előtt nem ismert, de az Arthurként ismert. Az ajánlást 
ennek megtételére, lévén ez olyan, ami nem irányul az élet megőrzésé-
re vagy megszüntetésére, továbbá eltávolítja az instrumentum elől 
annak tanulási lehetőségeit eme élethelyzetből, vissza kell tartani. Mi 
nem vagyunk olyan helyzetben, hogy kezelést javasoljunk e jelen 
tér/időben túl az elfogyasztott ételfélékre való odafigyelésen. 

102.3 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Nem vagyok biztos abban, hogy mindent értettem abból, 
amit mondtál. Meg tudnád adni a vezetéknevét ennek az Arthurnak, 
és hogy hol található? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Meg. 

102.4 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Megtennéd? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Az Arthur hang vibrációjú entitásnak a Schoen a csa-
ládneve, és a ti helységetekben van. 

102.5 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Milyen ételeket kell a közvetítőnek az étrendjéből kizárnia 
ahhoz, hogy csillapítsa ezeket a fájdalmas rohamokat? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A Bob nevezetűtől szerzett információk azok, amelye-
ket ajánlani kell. Továbbá minden élelmiszert meg kell főzni, hogy így 
az elfogyasztott dolgok puhák és könnyen foszlóak legyenek. Egy 
komplex függőség van, régóta fennálló étkezési szokások folytán a 
cukraitokra. Azt kell ajánlani ezért, hogy megkapja ezt a cukrot annak 
koncentráltabb formájában miként nevezitek, a késő délutáni időpon-
totokban, a cukrozott iddogálás elfogyasztásával körülbelül egy vagy 
két órátokkal az esti étkezés után. Javasolt továbbá –––– minthogy ez az 
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instrumentum cukrokat használ szénhidrátok gyanánt ––––, hogy egy kis 
mennyiségű, alacsony cukortartalmú szénhidrát kerüljön elfogyasztás-
ra körülbelül egy vagy két órátokkal az alvási szakasz előtt. 

102.6 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Ha jól értem, amit mondasz, a közvetítő ne egyen cukrot 
késő délutánig. Ez így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Nem. 

102.7 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező:    Nem teljesen értettem, mit akartál mondani azzal, hogy 
mikor egyen cukrot. Kitisztáznád, ha megkérlek? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A koncentrált cukrot, tehát a desszertet, fagylaltot, 
süteményt akkor kell elfogyasztani. Kis adagnyi fruktózt, juharsziru-
pot, vagy nyers mézet lehet időnként fogyasztani, mivel ahogy el-
mondtuk, e sárgaszín test kémiája olyan, hogy a cukrot úgy használják 
fel vérenzimek, mint a szénhidrátot tenné egy kevéssé eltorzult sárga-
szín, fizikai hordozó. 

102.8 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Bocsánat, amiért olyan lassan fogom fel pontosan mindazt, 
amit itt megkapunk, csak biztos akarok lenni abban, hogy jól értjük 
meg, így valószínűleg kérdezni fogok még néhány butaságot. A rend-
kívüli fájdalmat okozó görcs a csípőbél görcse volt? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Részben. A harántvastagbél is görcsölt, csakúgy, mint 
a máj vezetékei az alsó részükben. Izomgörcsök is voltak a hörgőfe-
dőktől le a vesemedencéig, illetve a lapockacsontoktól a csípőig. Ezek 
a szimpatikus idegi görcsök az entitás fizikai hordozója kimerülésének 
tünete. 

102.9 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Tehát ezek a görcsök persze eredetileg… a nyílást a sárga-
szín blokád okozta, de ami a görcsöket ezután kiváltotta, az felteszem, 
azok az ételek voltak, melyeknek a cukorfogyasztáshoz van közük, ha 
jól értem. Igazam van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Részben van igazad. 

102.10 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Mi más okozza akkor a görcsöt? 
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Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Kétfajta okról beszélünk. Az első vagy közvetlen ok 
egy túl sok olajjal készült és túl nagy terhet jelentő, nem kellően átfőtt 
zöldségféle. A desszert cukra és a pár korty kávékeverék szintén nem 
volt előnyös. A második ok –––– és ezt világosan ki kell mondani –––– bár-
mely már létező állapot felfokozása annak érdekében, hogy meggátolja 
ezt a csoportot a működésében oly módon, hogy a közvetítőt elmoz-
dítsa azoknak a soraiból, akik dolgozni képesek a Ré csoportja 
béliekkel. 

102.11 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Namost, van… a két terület tehát, amire a közvetítő te-
kinthet e probléma meggyógyításában… értem, hogy a sárgaszín elzá-
ródási probléma teljesen kijavult, hogy úgy mondjam. Ha ez nem így 
van, akkor tennél javaslatot erre, kérlek? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Mindegyik entitásnak, azért, hogy teljesen szabaddá 
tegye a sárgasugárt, szeretnie kell mindent, ami kapcsolatban van vele, 
csakis a másik én öröme, békéje és vigasza reményében. 

102.12 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A második dolog, amit a közvetítőnek e gyógyulás kiváltá-
sához tennie kell, hogy odafigyel az étrendre, melybe beleértendő 
minden, amit Ré az imént elmondott, és amit Bob javasol az olvasata-
iból. Úgy tűnik, oly sok egyéb dolog okozhatja még ezt a görcsöt. 
Azon tűnődtem, van-e általános megközelítés az ételekre. Ajánlhatná 
Ré, mondjuk, azokat az ételeket, amelyeket a közvetítő megehet és 
amelyeknek nem lenne esélyük olyan problémákat okozni, mint ami a 
görcsöt kiváltotta? Megtenné ezt Ré, kérem? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Nem. 

102.13 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Ez az első torzulás végett van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Nem. 

102.14 KKKKérdező: érdező: érdező: érdező: Miért nem teheti meg Ré? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Nincs olyan étel, amit e közvetítő teljes biztonsággal 
bevihetne, amitől nem lesz görcs. A hordozó görcsölő részei érzéke-
nyítve lettek azirányú nagy torzulásokon keresztül, amit fájdalomnak 
neveztek. 
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102.15 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező:    Van olyan ételcsoport, mely a legvalószínűbben nem okoz 
görcsölő állapotot, vagy olyan ételek, amit Ré megemlíthet, amelyek 
nagy valószínűséggel nem okoznak görcsöt? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Igen. 

102.16 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Megemlítené Ré, kérem, azokat az ételeket, melyek nagy 
valószínűséggel nem okoznak görcsöket az instrumentum emésztő-
rendszerében? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A szénsavat nem tartalmazó folyadékok, a jól átfőtt 
zöldségek, amelyek a legkönnyebbek és legpuhábbak, a jól átfőtt ga-
bonák, a nem zsíros hús, úgymint a hal. Megfigyelheted, hogy néhány 
javasolt étel átfed allergiákat és érzékenységeket a fiatalkori reumás 
arthritiszes torzulásokból kifolyólag. Továbbá habár az édesített desz-
szertjeitekben megtalálható cukor veszélyt rejt, javasolhatjuk, hogy ezt 
iktassátok be erre az időszakra a már említett okok miatt. 

102.17 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Meg tudná becsülni, kérem, Ré, az idő hosszát a mi idősza-
kainkban e probléma valószínűségére, amennyiben követjük e gyógy-
ászati intézkedéseket, arra vonatkozóan, hogy e probléma valószínűsé-
ge bármely rendkívüli súlyossággal fennálljon? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A Holdatok egy megfordulásának jó lehetősé-
ge/valószínűsége van arra, hogy a görcsös állapotnak vagy a rosszab-
bodását látjátok, hogy így műtét válik indokolttá, vagy pedig a helyzet 
javulását, hogy az étrendre továbbra is odafigyeltek, de a görcsök el-
tűnnek. A munkálat tanyája a fertőzés a patkóbélben, a gyomorban, 
az éhbélben, a csípőbélben, a harántvastagbélben, és a máj egyes része-
in. Ezt némileg nehéz lesz megszüntetni, s talán az eddigi leghatéko-
nyabb munkálatot képezi. Javasolhatjuk, újra, hogy a Bobként ismert 
segítséggel lehet. A Stuartként ismert, ha kívánjátok, felfedhetné a 
fertőzést, amely csak marginálisan kimutatható, de lehet, hogy nem 
fogja akarni. Ebben az esetben jó volna egy allopátiás specialista fizi-
kai segítségét kérni, például attól, aki említve volt. 

102.18 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Erre az Arthur Schoenre gondolsz? 
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Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez így van. 

102.19 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Említettél műtéti lehetőséget. Mi volna az elvégzendő 
műtét, konkrétan? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A test nem bírja sokáig azt az extrém savasságot, mely 
az efféle görcsök környezete, és kifejleszti a lyukakat vagy fekélyeket, 
amelyek már igenis kimutathatók az allopátiás teszteken, és indítvá-
nyozzák a sebésznek, hogy mit kell kimetszeni. 

102.20 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Más szóval a fekélyek eltávolítása. Ez egy patkóbéli fekély? 
Ez egy olyanfajta operáció volna, mint amit egy patkóbéli fekélyen 
hajtanának végre? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ha a fekélyesedés bekövetkezik, akkor az éhbélen túl 
lesz, és minden valószínűség szerint érinteni fogja a csípőbélt is és a 
harántvastagbél felső részeit. 

Kérhetnénk-e még egy normál hosszúságú kérdést, mivel ennek az 
entitásnak, habár fel van töltve elegendő kiutalt energiával, igencsak 
törékeny a szerkezete, amin át ezt és az energiáinkat csatornázhat-
nánk. 

102.21 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Nyilvánvaló, hogy nagyon szeretnénk nem eljutni a sebésze-
ti beavatkozásig, és az egyedüli másik alternatíva, ami az embernek 
eszébe jut az étrenden és a közvetítő személyes mentális munkáján 
kívül, az egy gyógyítón keresztüli gyógyítás, és szeretném Ré javaslatát 
egy nem allopátiás típusú gyógyítóval kapcsolatosan kikérni, és bár-
mely javaslatot, amit Ré tehetne akár Jimnek, akár nekem, hogy eb-
ben a minőségben működjünk, vagy bárki egyéb, akit Ré ajánlhat 
azért, hogy ne kelljen keresztülmennünk ezen a műtéten, ha az szük-
ségessé válik, és hogy elkezdhetünk-e akár most egyből ezen valame-
lyik más megközelítésen dolgozni, ami szerintem igencsak ajánlatos. 
Észrevételezné ezt Ré, kérem? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Tisztelgünk az együttérző áramkör kinyitásának a 
kérdezőben, ám megjegyezzük, hogy az e csoport által megtapasztal-
tak egy gyógyító légkörben tapasztaltatnak. Mindőtök gyógyító kezei-
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nek korlátolt haszna van akkor, amikor a torzulásnak oly sok metafi-
zikai rétege és keveréke van. Ennélfogva ne a gyógyításra tekintsetek, 
hanem az együttlét örömére, mivel mindenki erős, és nekiszegezte 
lábát az útnak. Árnyékot vet a Hold. Mit lássatok? Fogjátok meg 
egymás kezét és sétáljatok a Nap felé. Ebben az esetben ez a legna-
gyobb gyógyítás. A fizikai hordozóért sokkal kevesebbet javasolha-
tunk, mint amennyit reméltél. 

102.22 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Akkor csak annyit kérdeznék, hogy tehetünk-e valamit az 
instrumentum kényelméért vagy a kapcsolat javításáért. 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Minden jó. Találjatok együtt szeretetet és hálaadást, 
és mindenki támogasson mindenkit. A beállítások lelkiismeretesek. 

Réként ismertek minket. Távozunk tőletek az Egy Végtelen Teremtő 
szeretetében és fényében. Járjatok hát derűsen és vidáman az Ő erejé-
ben és békéjében. Adonai. 
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103.0 Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Köszöntelek titeket az Egységes Végtelen Teremtő 
szeretetében és fényében. Most kommunikálunk. 

103.1 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Megadnád, kérlek először az instrumentum állapotát? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A közvetítő fizikai torzulásai még mindig súlyosak. 
Továbbá a tudat/test/lélek komplexum vitális energiái nagyban meg-
csappantak, habár ennek a működésnek a számára elfogadható. Ez 
volt eddig a legalacsonyabb vagy leginkább eltorzult vitális leolvasása 
eme létfontosságú energiának. A mentális és gondolati/érzelmi torzu-
lások olyanok, mint legutóbb láttuk. 

Azt találjuk, hogy miután ostobamód használták, az instrumentum 
akarata ösztökélte a vitális energia torzulásait. Jó, hogyha az instru-
mentum eltöpreng ezen. 

103.2 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Mi a helyzet a… és milyen az állapot a test emésztőszervi 
részeinek fizikai problémáival, ami a közvetítőnek korábban volt? 

Ré: Ré: Ré: Ré: A sárgaszín… Ki kell javítanunk önmagunkat. Ré vagyok. Lehe-
letkifújást kérünk az instrumentum melltájékán keresztül. 

[Megtörtént az utasítás szerint.] 

103.3 Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A csatorna most már kielégítő. Úgy találjuk, hogy a 
közvetítő sárgaszín, kémiai teste kimerült, de igyekszik megjavulni 
olyan tettek révén, mint a testedzés és diéta. Kijelenthetjük, hogy a 
fertőzés nem hagyta el teljesen a test komplexumot, habár sokkal ke-
vésbé heveny. 

103.4 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A közvetítő azt a kérdését teszi fel, hogy miért veszítette el 
az örömét a nemrégi múltban? Észrevételezné ezt Ré, kérem? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A közvetítő egy szabad akaratú döntést hozott, hogy a 
nagy fájdalmat okozó fizikai katalizátort ne kezelje olyan allopátiásan 
felírt kémiai vegyületek segítségével, melyekről az instrumentum – a 
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Ré javaslataival szembeni bizalma folytán – meg volt győződve, hogy 
hatásosak lennének. Így a katalizátort egy még erőteljesebb formában 
kapta meg. A külső mások szolgálata csaknem lehetetlenné vált, ami 
által az instrumentum újra csak a mártír választását tapasztalta meg: 
vagyis hogy értéket tenni egy végzetes tett elkövetésébe és meghalni, 
vagy értéket tenni a teremtés és az Egy Teremtő tudatosságába és, 
ezáltal, élni. Az instrumentum, akarat révén, az utóbbi utat választot-
ta. Mindazonáltal az elme és a gondolati/érzelmi torzulások nem ad-
ták meg e döntésre az ahhoz szükséges támogatást, hogy fenntarthas-
son egy egységállapotot, amit ez az entitás rendes körülmények között 
megél, és megélt már a testet öltésének kezdetei óta. 

Minthogy ez a katalizátor elfogadásra került, az indigó sugarat blok-
koló torzulások eltüntetésével megkezdődött munka gyors iramban 
haladhat előre. 

103.5 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Ajánlhat Ré indigószín blokád eltüntetésére alkalmas mun-
kát? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Nem ajánlhatunk általános helyzetre, mivel a torzulási 
örvény minden esetre egyedi. Ebben a sajátos nexusban a megfelelőbb 
munkálat az elemzés és megfigyelés mentális és gondolati/érzelmi 
erőiben rejlik. Amikor a legerősebb és legkevésbé eltorzult komple-
xumot vetik be támogatásul, akkor a komplexum kevésbé erős részeit 
kell megerősíteni. Az entitás már régóta dolgozik ezzel a katalizátorral. 
Mindazonáltal ez az első olyan alkalom, mikor a katalizátort kiélesítő 
fájdalmat tompító szereket visszautasítja. 

103.6 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Mi a jelenlegi helyzet az ötödik denzitású, önmaga szolgála-
tára irányult kísérőnkkel? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez az entitás tér/időtöknek már egy része óta nyuga-
lomban van. Mindamellett riadóztatták őt a lefolyt munkálatok, és 
hamarosan újra a kísérőtök lesz. 

103.7 Kérdező:Kérdező:Kérdező:Kérdező:    Javasolhat-e Ré bármit, amit a közvetítő tehet, vagy amit 
mi tehetünk, hogy a közvetítő energiáin valamit javítsunk? 
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Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez korábban átvett anyag. Körvonalaztuk az útvona-
lat, amit az instrumentum gondolatban megtehet. 

103.8 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Nem szándékoztam korábban átvett anyagon átmenni. 
Konkrét rákoncentrálást gondoltam adni ezek bármelyikének, a leg-
jobb lehetséges dolognak, amit mi vagy az instrumentum tehetnénk 
az energiák javítására, a kiemelkedő tevékenységnek. 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Mielőtt válaszolnánk, éberségeteket kérjük fájdalom-
fellángolások során, mivel bár ez a csatorna elfogadható, időnként 
eltorzítják az instrumentum sárgaszín kémiai testének súlyos fizikai 
eltorzulásai. 

A kiemelkedő tételek a támogató csoport számára a magasztalás és a 
hálaadás egyetértésben. Ezeket a csoport oly fokú elfogadhatósággal 
megvalósította, hogy nem szőrözünk a csoport harmóniáján. 

Ami az instrumentumot illeti, az utazás a tettbeni értéktől a létbeni 
értékig vesződséges. Az entitás megtagadta önmagát azért, hogy men-
tesüljön attól, amit ő függőségnek49 titulál. Ez a fajta mártíromság, és 
itt az öltözködés kicsiny, ám jelképesen nagy áldozatáról beszélünk, 
arra készteti az entitást, hogy egyéniséget ácsoljon a szegénységben, 
mely az alacsonyrendűséget táplálja, hacsak az ember a szegénységet 
valódi gazdagságnak nem tekinti. Más szóval jó munka rossz indokból 
zavart szül és torzulást. Bátorítjuk a közvetítőt, hogy értékelje önma-
gát és lássa, hogy a valódi igényeit énje értékeli fel. A létezés valódi 
gazdagságán való eltűnődést javasoljuk. 

103.9 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Van-e még valami, amit vagy mi vagy az instrumentum 
tehet, mely kimondottan a vitális energiára hatna, hogy megnövelje 
azt az instrumentumnak? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Beleütköztünk a szabad akarat megállj jelzésébe. 

103.10 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Ebben az esetben a Hetes Kártyáról lenne pár kérdésem, 
hogy lezárjuk az első átfutásunkat a tudat archetípusain. Egy T van, 

                                                 
49 Carla olyan újévi fogadalmat tett, hogy egy évig nem vesz magának új ruhákat 
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fölötte két derékszöggel az entitás mellén a Hetes Kártyán. Arra tip-
peltünk, hogy az alsó T a bármelyik ösvény kiválasztásának lehetősé-
gével kapcsolatos az átalakulásban, a fölső két szög pedig a bal vagy a 
jobb oldali ösvény nagy útját képviseli egy tudati átalakulásban, amely 
megteszi a váltást a tér/időből az idő/térbe, mondhatnád. Nehéz ezt 
kifejezni. Van bármi helyes [kuncog] ebben a tippben? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Igen. 

103.11 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Észrevételezné Ré? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A tau50 valamint az építész négyzetének használata 
valóban sugallni szándékozik a Nagy Út környezete tér/idejének kö-
zelségét az idő/térhez. Igen figyelmesnek találjuk ezt a megfigyelést. 

A Nagy Út egész –––– mondjuk úgy: –––– hangulata csakugyan a 
Szignifikátortól való megfigyelhető különbség alárendeltje. A 
Szignifikátor a szignifikáns én, amit nagy mértékig de nem kizárólag 
befolyásol a fátyol leeresztése. 

A Tudat, A Test vagy a Lélek Nagy Útja azt a környezetet rajzolja 
meg, amely az elfátyolozási eljárás előidézte új felépítés, és, ennek 
folytán, megmártózott az idő/tér nagy és határtalan árjában. 

103.12 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Arra tippelek, hogy a kerekek ezen a szekéren a tudat azon 
képességére utalnak, hogy az képes immár átjárni az idő/térbe. Ez így 
van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Nem mondhatjuk, hogy a megfigyelés teljesen téves, 
mivel annyi a munka az idő/térben, amennyit az ezt a fogalmi komp-
lexumot előhívó egyén magába épített. 

Mindazonáltal alkalmasabb volna a figyelmet arra a tényre irányítani, 
hogy bár a szekér kerekes, nincs hozzáfogatva ahhoz, ami őt fizikai 
vagy látható hámon húzza. Mi kapcsolja és fogatja hát a szekér moz-
gatóerejét a szekérhez, ó, tanítvány? 

                                                 
50 A tau a görög ABC 19. betűje (τ). A tau kereszt vagy Antalkereszt a latin kereszt-
nek egy T alakú változata. 
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103.13 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: El kell gondolkodnom ezen. Hacsak… visszatérek majd 
erre. 

Arra gondoltunk, a kardot a jobb kézben lecserélnénk a mágikus 
gömbre, és lefelé mutató jogart raknánk a bal kézbe, hasonlót az Ötös 
Kártyán (a Szignifikátoron) lévőhöz, mely jobban illene ehhez a kár-
tyához. Észrevételezné ezt Ré, kérem? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez nagyon is elfogadható, kiváltképp, ha a gömb 
gömbölyűnek és fényt árasztónak képzelhető. 

103.14 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A két szfinx behajlított bal lába arra utal, hogy a bal oldalon 
olyan átalakulás zajlik le, amelyik a jobb oldalon nem, talán egy moz-
gásképtelenség abban a testhelyzetben. Van ebben érték? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A megfigyelésnek abban van értéke, hogy a fordított-
jaként szolgálhat a szándékolt mellékjelentésnek. A testhelyzet két 
dolgot szándékozik megmutatni, melyekből egyik az ott megrajzolt 
idő-teljes karakterek kettős lehetősége. 

A pihenés lehetséges az időben, és az előremenetel is. Ha ennek keve-
rékét próbálják, akkor az egyenes, mozgó lábat nagyban akadályozni 
fogja a behajlított láb. 

A másik jelentés ugyanazzal a derékszöggel, annak építészeti négyzet-
ségével kapcsolatos, mint a szereplő mellén lévő eszköz. 

Ebben a fogalmi komplexumban az idő/tér közel van: közel került az 
elfátyolozási folyamat hatékonysága révén olyan szereplők kitermelé-
sében, akik fel kívánják használni a tudat erőforrásait a fejlődés érde-
kében. 

103.15 KKKKérdező: érdező: érdező: érdező: Feltételezem, hogy a szoknya ugyanazon oknál fogva ferdül 
balra, mint a Négyes Számú Kártyán, azon távolságra utalva, amit 
önmagukat szolgálónak sarkosult entitások tartanak egymástól, és 
feltételezem, hogy az arc is ugyanazon oknál fogva fordul balra, mint 
az Ötös Számú Kártyán, a katalizátor természete végett. Helyes ez 
nagyjából? 
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Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Leheletkifújást kérünk az instrumentum melle fölött 
jobbról balra. 

[Megtörtént az utasítás szerint.] 

Ré vagyok. Rendben van. 

Az előbbi feltételezésed csakugyan nagyjából helyes. Azt is megjegyez-
hetjük, hogy mi, népfélétek eredeti képeinek megformálásakor, az 
egyiptomiak kulturális közhelyeinek művészi kifejeződését használtuk. 
Az arcot a leggyakrabban oldalt rajzolják meg, s a lábfejek is elfordul-
nak. Mi ennek hasznát vettük, és ezért lágyítani szeretnénk az oldalt 
pillantás jelentőségét. Azonban ezidáig egy esetben sem rajzoltak téves 
értelmezést vagy nem megfelelő értelmezést e meggondolásokban. 

103.16 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A munkaülésre alkalmas időnknek most, azt hiszem, közel 
vége, és szeretném megkérdezni, hogy két alkalommal kellett ma lehe-
letkifújást végeznünk –––– mi a gond, vagy miért kellett ezen az ülésen 
ezt tennünk, mikor a legtöbb más ülésen nem? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez a közvetítő nincs tudatában a Rével való kapcso-
latba lépéshez használt módszernek. Mindamellett a vágya különösen 
erős volt, e munkaülés kezdeténél, hogy ez a munkaülés lejátszódjon. 
Így aztán nem szándékosan, némiképp idejekorán hagyta el a sárga-
szín, fizikai testét. 

Ebben az állapotban ráesett az instrumentumra az a tárgy, melyet ti a 
nyakkendőtű-mikrofonnak hívtok. A váratlan érintkezés sérülést oko-
zott a mellizmokon, és némi gondot tanácsolnánk ettől a működéstől 
függően a feszültség elkerülésére, hogy ez a sérülés begyógyulhasson. 
Metafizikai összetevője van ennek a sérülésnek, s ennélfogva teljesen 
biztosak kívántunk lenni abban, hogy a környezet minden részlete 
megtisztításra kerül. Minekután ez a munkahely nincs a védelem szo-
kásos szintjén, így a leheleteteket használtuk a környezet megtisztítá-
sára, amely kockázatos volt. 

103.17 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A védelem szokásos szintje elmaradásának oka az, hogy már 
jelentős idő eltelt, mióta legutóbb itt dolgoztunk? 
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Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Nem. 

103.18 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Mi az oka? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Az úgynevezett Elűző Szertartás szokásos elismétlésé-
nek hiánya az a hiány, amelyikről mi beszéltünk. 

103.19 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Ebből azt feltételezem, hogy a leghelyénvalóbb lenne na-
ponta elvégezni az Elűző Szertartást ebben a szobában. Ez így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez elfogadható. 

103.20 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Nem akarom túlfárasztani a közvetítőt. Közel futunk az 
időhöz. Csak megkérdezném, hogy tehetünk-e valamit a kapcsolat 
javításáért vagy a közvetítő kényelmére, vagy hogy van-e még valami, 
amit Ré elmondhatna jelenleg, ami segítene minket? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Úgy találjuk, hogy a beállításokat igen kényesen be-
tartjátok. Lelkiismeretesek vagytok. Folytassátok támogatásban, egyik 
a másikért, s találjátok meg a magasztalást és hálaadást, amit a har-
mónia terem. Nyugtassátok a gondokat, és legyetek vidámak. 

Ré vagyok. Búcsúzom tőletek, hódolva az Egy Végtelen Teremtő sze-
retetének és fényének. Járjatok hát örvendezve az Egy Végtelen Te-
remtő erejében és békéjében. Adonai. 
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104.0 Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Üdvözöllek titeket az Egységes Végtelen Teremtő 
szeretetében és fényében. Most kommunikálunk. 

104.1 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Megadnád, kérlek először az instrumentum állapotát? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A leolvasások valamelyest kevésbé eltorzultak a fizikai 
csőd és a vitális veszteség felé, mint az előző megkérdezéskor. Még 
mindig tekintélyes eltérés van ezen leolvasásokban. 

104.2 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Az instrumentum szeretné tudni, hogy mi jelenleg az opti-
mális mennyiségű aerobic, séta, és örvénygyakorlat a legjobb állapot 
szempontjából. 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Két módon válaszolunk. Elsőként, az általános esethez 
szólva, amely változó mértékben jellemző erre a közvetítőre, a test-
edzés mindegyik formája jól elvégezhető körülbelül három-négy alka-
lommal hetetekente. A testedzés mennyisége, amelyben mind egy 
összegként szerepel, napi ciklusonként nagyjából egy óra. 

Most válaszolunk egy második módon, amit ebben a feleletben a sár-
gaszín fizikai nehézség és tudat komplexumi torzulás dupla feltétele 
torzít. Az örvénylő vizeket ekkor úgy kell tekinteni, mint ami négy-öt 
alkalommal időtökszerű egy héten. A séta és a gyakorlatozás annyi, 
amennyit az entitás kíván. Mindezek együttese semmi esetben ne ha-
ladja meg egy napi ciklusotokban a kilencven percet. 

A sárgaszín, fizikai test már egy ideje tapasztalja azt, amit lupuszos 
elváltozásoknak mondanak, sok izomszövetben és némelyik szervben 
is. A testgyakorlatozás visszanyeri a sorvadó fizikai izomerőt. Bizonyos 
szempontból a séta a helyénvalóbb gyakorlat, az entitás közelsége 
okán a második denzitású teremtményekhez, különösen a fáitokhoz. 
Mindazonáltal a lakóhely, aminek örvendtek, nem kínál efféle lehető-
séget, és ehelyett tudat/test/lélek komplexumok teremtményeinek 
közelségét kínálja. Ez nem táplálja eme entitás gondolati/érzelmi 
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szükségeit, jóllehet ugyanazt a fizikai eredményt kelti. A testgyakorla-
tozás jobban betölti a gondolati/érzelmi szükséget az entitás előszere-
tete okán a test olyan ritmikus kifejeződései iránt, mint amilyen meg-
található abban a sporterőfeszítésekből leszármazott mesterséges kiala-
kítású rendszerben, amely társaitok körében táncként ismert. 

Javasoljuk, hogy a támogató csoport bátorítson bármilyen testedzést, 
kivéve, amely meghaladja az időkorlátot, mely már így is messze túl 
esik e testkomplexum fizikai korlátjain. A torzulás módja olyan, hogy 
egy torzulás kiegyensúlyozása érdekében az embernek hangsúlyt kell 
fektetnie arra. Ily módon a test túlfárasztása –––– hogyha az helyesen 
motivált –––– egy deficithiányt kelthet, melynek értelmében a kisebbik 
edzéskorlátozásokat kell gyakorlatba ültetni. 

104.3 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Az instrumentum azt állapította meg, hogy az akaratának 
ostoba használta az öröm és hit összetevők nélküli használat, amely 
mártíromságot képez. Észrevételezné ezt Ré, kérem? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Örülünk, hogy az entitás eltöprengett azon, amit ka-
pott. A következőként kommentálnánk. Egészséges az instrumentum 
számára, hogy olyan tudása legyen, amely kevésbé torzul a mártírom-
ság felé, és amely ígéretben gazdag. A gondolkodásban erős entitás 
vagy legyen erős tettben is, vagy pedig amije van, az elvétetik tőle. Ez 
a tudásmegnyilvánulás egy olyan terület, amelyet ki kell vizsgáljon a 
közvetítő. 

Megemlítenénk továbbá a kiegyensúlyozást is, amely, ennek az enti-
tásnak az esetében, legjobban elvégezhető a csönd merengésében ülő 
elemzéssel és megnyilvánulással, megerősíthető a megnyilvánult csönd 
és a mindennapos tevékenységek hiányában. Tovább nem mehetünk 
a szabályozott pihenőidő e javaslatánál, és azt kívánjuk, hogy az enti-
tás akarata szerint fedezze fel ezen torzulások alapvető igazságait. 

104.4 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Van-e még további, amit tehetünk, hogy segítsünk a közve-
títő has- és hátgörcs problémáin? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A legnagyobb segítség már idáig is teljes mértékben 
meg van adva. A bátorítás, hogy a közvetítő tartózkodjék az olajban 
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sült jellegű élelmiszerek bevitelétől, segít. A vidám egyetértés segít. A 
görcsöknek csillapodniuk kell az entitás indigószín munkája, s bizo-
nyos mértékig egy korábbi kérdésre adott válaszban tett javaslatok 
függvényeként. Javasolt a határozott tartózkodás a fizikai korlátozás 
már így is felduzzasztott határainak átlépésétől. A fertőzés megmaradt, 
a tünetek pedig már sokkal kevésbé gyógyszerezhetők, lévén az entitás 
a katalizátort választotta. 

104.5 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: El tudnád mondani, mi baja van a Gandalf macskánk 
szemének? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A Gandalfként ismert inkarnációja végéhez közeledik. 
Látása tompul és a vizenyős membrán keménnyé válik. Ez nem egy 
kényelmes körülmény, viszont egy olyan, amelyik az entitásnak nem 
okoz igazi kényelmetlenséget. 

104.6 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Van-e valami, amit tehetnénk a helyzet enyhítésére? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Van egy gyógykezelés, ami segítene a helyzeten. 
Azonban nem tanácsoljuk, mivel az állapot kellemesebb, mint a keze-
lés. 

104.7 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Nem értem. Elmagyaráznád, hogy értetted? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Az allopátiás tradíció egy doktora szemcseppeket ad-
na. A macska a lekorlátozás élményét, míg a cseppet beadják, eltorzul-
tabbnak találná attól a kényelmetlenségtől, amit most érez, de amit 
képes nagyrészt figyelmen kívül hagyni. 

104.8 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Lát egyáltalán a macska? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Igen. 

104.9 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Nos, látszik-e az, hogy a macska el fogja veszíteni a teljes 
látását a közeljövőben, vagy hogy nagyon közeli a macska halála? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A Gandalf nevű nem fogja elveszíteni a látását vagy az 
életét a legtöbb lehetőségi/valószínűségi örvényen körülbelül három 
évszakotokig. 
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104.10 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Nagyon rossz érzés nekem a macska állapota, és igazán 
szeretnék segíteni rajta. Javasolhat valamit Ré, amit megtehetünk 
azért, hogy segítsünk Gandalfon? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Igen. 

104.11 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Mi lenne az? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Elsőként javasolnánk, hogy a lehetőségi/valószínűségi 
örvények tartalmazzák azokat, amelyekben a Gandalf nevű entitásnak 
hosszabb inkarnációja van. Másodikként indítványoznánk, hogy ez az 
entitás a következő osztályba léphet, ha kívánja. Máskülönben vá-
laszthatja, hogy reinkarnálódik, hogy azokkal a társaival legyen, akiket 
szeretett. Harmadikként a számotokra Bettyként ismertnek megvan-
nak a módjai rá, hogy az entitás torzultabb legyen a kénye-
lem/kényelmetlenség irányába. 

104.12 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: El akarod mondani nekem, kit értesz Betty alatt? Nem 
tudom, hogy ki az. És mit csinálna Betty? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A Carla nevűnek megvan ez az információ. 

104.13 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Nos, én a költözés lehetőségén nyugtalankodtam. Ha való-
ban elköltöznénk, akkor ez nagyon nehézzé tenné Gandalfnak, hogy 
eligazodjon egy új helyen, hogyha nem lát. Lát eleget ahhoz, hogy 
képes legyen eligazodni egy új környezetben? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A látás aligha kielégítő, de közeli segítségére van egy 
fejlett szaglás és hallás. A társak és a bútorok ismerősek lévén, egy új 
miliőtől méltányosan elvárható, hogy megnyugtatóan elfogadható 
legyen tér/időtöknek egy rövid szakasza alatt. 

104.14 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Beadhatnánk mi a cseppeket, amiről beszéltél, hogy segíte-
né a látását, hogy ne találja a… hogy ne legyen lekorlátozva? Van rá 
valamilyen mód, hogy ezt megtehessük? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez nem valószínű. 

104.15 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Semmit sem tehetünk, hogy… Van még más lehetőség 
bármilyen eljárás használatára a látásán javítani? 
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Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Nincs. 

104.16 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A látás elvesztésének… Mi a metafizikai oka a látásvesztés-
nek? Mi hozta ezt létre? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ebben az esetben a metafizikai összetevő picurka. Ez 
az időskor méltó katalizátora. 

104.17 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A csepp, amiről beszéltél, hogy segítené a látást… Ez meny-
nyire segítené a látást akkor, hogyha beadnák? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Az alkalmazás egy szakasza után a látás valamelyest 
javulna, talán 20, talán 30%-kal. A szem tájék kevéssé érződne feszes-
nek. A mérleg másik serpenyőjén ott a mozgás gyorsan növekvő fe-
szessége, hogy az egy helyben tartás szükségszerűen meglehetősen ké-
nyelmetlen. 

104.18 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Akkor Ré úgy gondolja, hogy a cseppekből származó ha-
szon nem érné meg a macska kényelmetlenségét. Ez valószínűleg… 
Van rá mód, hogy a macska érzéstelenítést kaphasson, és belecsep-
pentsenek a szemébe, hogy a macska ne tudjon róla, hogy cseppeket 
kap? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Amekkora kárt okozna, hogy allopátiás érzéstelenítő-
ket juttassanak ennek a szüretelhető entitásnak a test komplexumába, 
messze beárnyékolja az ebből származó nyugodtságot, mely lehetővé 
tenné gyógyszer beadását. 

104.19 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Sajnálom, hogy ennyire agyonnyaggatom ezt a témát, de 
igazán reméltem, hogy előjövünk valamilyen módszerrel segíteni 
Gandalfon. Azt feltételezem akkor, hogy Ré azt javasolta, hogy csak 
hagyjuk a dolgokat úgy, ahogy vannak. A cseppnek hány alkalmazása 
volna szükséges, hogy valamilyen segítséget jelentsen a szemnek, nagy-
jából? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Körülbelül 40-60. 

104.20 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Negyventől hat… micsoda, minden nap, naponta, vagy 
valami ilyesmi? 
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Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Leheletkifújást kérünk ennek az instrumentumnak a 
melle fölött. 

[Megtörtént az utasítás szerint.] 

104.21 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Ez kielégítő? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Igen. 

104.22 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Azt kérdeztem, hogy a cseppeket napi ciklusonként egyszer 
kell-e beadni. Ez így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez az allopátiás orvoson múlik, akitől megkapjátok 
azt. 

104.23 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Mi a neve a cseppnek? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Van egy nehézségünk. Ennélfogva tartózkodni fogunk 
e kérdés megválaszolásától. 

104.24 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Sajnálom, hogy agyonnyaggatom ezt. Nagyon aggódom a 
macskáért, és megértem, hogy Ré azt javasolja, hogy ne használjuk, én 
csak… ne használjuk a cseppeket, és nem is fogjuk. Én csak szerettem 
volna megtudni, hogy mi az, amit nem csinálunk, ami javítaná a látá-
sát. Bocsánat, hogy agyonnyaggatom ezt. Azzal zárnám, hogy meg-
kérdezném Rét, hogy van-e még további javaslatod, amit megtehetnél 
ezzel az állattal kapcsolatban… ezzel a macskával? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Örvendezzetek a társaságában. 

104.25 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: [Sóhaj.] Amikor visszakaptuk a bevezetőnket a kiadónktól a 
könyvhöz, melyet eredetileg az Egység Törvényének hívtak, akkor 
oda, ahol a bevezetőben Carla a reinkarnációról beszélt, hozzáadtak 
egy mondatot. Azt mondja, „Mivel bár eredetileg része volt Jézus taní-
tásainak, ezeket minden rákövetkező kiadásból kicenzúrázta a császár-
né.” Észrevételezné Ré, kérem, annak forrását, hogy miként került ez 
bele a mi bevezetőnkbe? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez a szubjektíven érdekes történések, feltételek, kö-
rülmények vagy véletlenek útját követi.  



AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE, SZÁZNEGYEDIK ÜLÉS 

299 

Még egy teljes kérdést javasolnánk mostanra. 

104.26 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Az elfátyolozási eljárás előtt, feltételezem, nem volt archetí-
pusi terv az evolúciós folyamatra. Teljesen a tudat/test/lelkek szabad 
akaratára hagyták, hogy bármely általuk kívánt irányba fejlődjenek. 
Ez így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Nem. 

Ré vagyok. Távozunk tőletek meghajolván a nagy káprázat körülmé-
nyeinek, amelyben ti most a síppal-dobbal játszást és a ritmusban 
ringást választjátok. Színi játékosok vagyunk magunk is. A színpad 
megváltozik. A szerepek lejátszódnak. A fények újból felgyúlnak. És 
szerte a nagy illúzióban, meg a következőben, meg a következőben, 
ott az Egy Végtelen Teremtő megtartó fensége. Minden jó. Semmi 
nem vész el. Járjatok hát örvendezve az Egy Végtelen Teremtő szerete-
tében és fényében, békéjében és erejében. Ré vagyok. Adonai. 



  

300 

AAAAZ Z Z Z EEEEGYSÉG GYSÉG GYSÉG GYSÉG TTTTÖRVÉNYEÖRVÉNYEÖRVÉNYEÖRVÉNYE,,,,    SSSSZÁZÖTÖDIKZÁZÖTÖDIKZÁZÖTÖDIKZÁZÖTÖDIK    ÜÜÜÜLÉSLÉSLÉSLÉS    

1981981981983333. . . . október 19.október 19.október 19.október 19.    

105.0 Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Köszöntelek titeket, barátaim, az Egységes Végtelen 
Teremtő szeretetében és fényében. Most kommunikálunk. 

105.1 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Megadnád, kérlek először az instrumentum állapotát? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Eme instrumentum vitális energiái egy sokkal eltol-
tabb állapotban vannak, mint az előző lekérdezéskor, lévén, hogy az 
akarat és a hit képességei visszanyerték prominens helyüket eme enti-
tás létében és egyensúlyában. A fizikai deficit folytatódik. 

105.2 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Bocsánat, hogy olyan sok karbantartó kérdést kell kérdez-
nünk. Láthatólag egy zavaros állapotban vagyunk most a képességein-
ket illetően, hogy azirányba folytassuk, amerre szeretnénk, az archetí-
pusi elmére irányuló kérdésekkel. 

Szükségesnek éreztem megkérdezni, mi az oka a szimmetrikus hur-
káknak az instrumentum hátán, és hogy van-e akármi további, amit 
tehetünk az instrumentum kigyógyítására bármelyik állapotból, bele-
értve ezeknek a hurkáknak az okát. 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A csíkok egy tünete annak, ami egy hosszantartó pszi-
chikai köszöntés. A lehetőség, hogy ez az entitás súlyos allergiás reak-
ciókat éljen át streptococcuszos és staphylococcuszos vírusoktól51, 
felkínálásra került abban a reményben, hogy ez az entitás majd el kí-
vánja hagyni az inkarnációt. A tudat komplexum ezen állapotának 
előző bekövetkezése, mely a ti időszámlálási rendszeretekben a kilen-
cedik hónap tizenkettedik napja jelenlegi szoláris bolygókeringésetek-
nek, az ötödik denzitású kísérőtöket felkészületlenül érte. Az entitás 
most már felkészült. 

Két eset volt, amelynél ez az entitás elkezdhette volna a reakciót azóta, 
hogy az első lehetőséget kihagyta. Elsőként a lehetőség, hogy elválasz-

                                                 
51 voltaképp baktériumoktól 
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sza az ént más-énjétől egy ház kiválasztása kapcsán. Másodikként az 
én más-énjétől elválasztott lehetséges látásmódja az e lakóhely elha-
gyását illető evilági kötelékek felbontása kapcsán. Mindkét lehetőséget 
úgy fogadta ez az entitás, hogy nemet mondott az én és más-én elvá-
lasztására, további munkával az indigósugár szintjén is a mártíromság 
elkerülését illetően, miközben fenntartotta az egységet a szeretetben. 

Következésképp az instrumentum immunvédelmét átszaggatták, nyi-
rokrendszerét pedig belevették e vírusok elburjánoztatásába. Láthattok 
némi értelmet az instrumentum sárgaszín, kémiai testének megtisztí-
tásában azért, hogy gyorsabban segíthessétek a meggyöngült test 
komplexumot azon próbálkozásában, hogy ezeket az anyagokat eltá-
volítsa. A módszerek között van a terápiás beöntés vagy bélfürdő, a 
napi egyszeri vagy kétszeri szaunázás, és a kültakaró erőteljes átdörzsö-
lésének felhasználása egy megközelítőleg hét napi ciklusotokon keresz-
tül. 

Nem beszélünk étrendről, nem azért, mert ne segíthetne, hanem mert 
az entitás kis mennyiségeket fogyaszt bármilyen anyagból, s már most 
is elkerül bizonyos anyagokat, különösképp a friss tejet és az olajt. 

105.3 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Van valami kimondott hely, ahol a közvetítőt erőteljesen 
kell átdörzsölni? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Nincs. 

105.4 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: El tudnád mondani, kérlek, hogy mi okozta Jim vese prob-
lémájának visszatérését, és hogy mit lehet tenni ennek meggyógyításá-
ra? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A Jim entitás úgy döntött, hogy megtisztítja önmagát 
s ezért időt/teret és teret/időt tölt a tökéletességen való foglalkozással 
és elmélkedéssel. Az e munkálat iránti eltökéltségét addig fokozta, 
amíg a tudat/test/lélek komplexum összhangban nem csengett ezzel a 
szándékkal. Az entitás nem fogta fel a szó szerinti módot, amellyel 
metafizikai szándékokat leképez a szándék abszolút egységében dolgo-
zójának test komplexuma. Az entitás megkezdte az imádság, a böjt, a 
bűnbánat és az örvendezés időszakát. A test komplexum, amely még 
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nem lábalt ki teljesen a nephrosiszos szindrómából, elkezdett sziszte-
matikusan megtisztítani minden egyes szervet, átküldve minden nem 
tökéletes törmeléket a veséken, melyek nem kaptak elegendő folyadé-
kot ahhoz, hogy a kibocsájtott toxinokat felhígítsák. A méreganyagok 
a test komplexumban maradtak, és újraaktiváltak egy tisztán fizikai 
betegséget. Nincs metafizikai része ennek a visszaesésnek. 

A gyógyulás a test komplexumi egészség igenlésének egy megnyilvá-
nulásaként megy végbe, amely, kedvezőtlen körülményeket leszámít-
va, teljesen eredményes kell legyen. 

105.5 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Tanácsolható valamely megfontolás a lanier-tavi ház alkal-
masságáról, amelybe elköltözni szándékozunk, vagy a tervezetten kí-
vül valamely különleges előkészület? 

RRRRé: é: é: é: Ré vagyok. Úgy hisszük, burkoltan kérdeztél. Újrakérdezést ké-
rünk. 

105.6 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Meg terveztük tisztítani a Lanier-tó fekvésénél lévő birtokot 
a Ré által korábbi ülésekben előírt módszerek felhasználásával, mely a 
36 órás besózás, stb. Szeretném megtudni, hogy ez elégséges-e, vagy 
pedig van valami szembeötlő probléma az abba a házba való beköltö-
zéssel kapcsolatban, amiről Ré tanácsot adhatna jelenleg, kérem. 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Azon lakóhely megtisztítására, amelyikről te beszélsz, 
csupán három éjszaka és két nappal szükséges. Ez a lakóhely békés. A 
módszerek elfogadhatóak. Három olyan területet találunk, amelyen a 
fokhagyma használata a korábban leírtak szerint előnyös lenne. Első-
ként az emeletes ágyas hálószoba, a fölső ágybetét alatt. Másodikként 
a lakóhely úttal szemközti külső részén, a kis kavicsok közepén, a 
kocsifeljáró felőli oldaltól a lakás hosszának körülbelül 
kétharmadányira. 

Harmadszor ott van a csónakház ügye. Heti megtisztítását javasoljuk 
ennek a területnek fokhagymával és felvágott vöröshagymával, vala-
mint egy fénytelített kerület körbejárását. A hetenként megújított 
fokhagyma és a vöröshagyma a munkálatok közt maradjon állandóan 
kiakasztva, zsinegen vagy huzalon fellógatva. 



AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE, SZÁZÖTÖDIK ÜLÉS 

303 

105.7 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Csak hogy ne kövessek el hibát az irányaid értelmezésében a 
második, házon kívüli területnél, megadnál nekem egy távolságot és 
egy mágneses iránytű irányzékot, mondjuk a lakóház pontos közepé-
től addig a pozícióig? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Csak közelítőek lehetünk, de egy 37 lábnyi távolságot 
javasolnánk egy 84-92 fokos mágneses irányzékkal. 

105.8 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Tudom, hogy ez nem fontos a mi céljainkra nézve, de egy 
filozófiai szempontból nem szeretnék semmi olyat tenni, amivel föl-
borítanám a Zavar Törvényét, így ne érezd szükségesnek ezt megvála-
szolni, de csak eltűnődtem azon, hogy mely feltétel tette szükségessé a 
csónakház ily folytonos megtisztítását? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A szándék létrehozni egy peremsávot, melyen belül a 
fullánkos kaptárlakók nem fogják szükségesnek tartani csípni, és való-
jában nem fogják ígéretesnek tartani az ott lakást sem. 

105.9 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Méhekről, darazsakról és efféle élőlényekről beszélsz? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Úgy van. 

105.10 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Elegendőek-e Jim tervei és szertartása e lakóhely megszen-
teltségének levételére, vagy hozzájuk kell még adni valamit, vagy vál-
toztatni rajtuk? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Nem szükséges változtatás. A belevenni szükséges 
pontok egy hely megszentelésére vagy megszenteltségének levételére le 
lettek fedve. Javasolhatjuk, hogy minden második denzitású, fás szárú 
növénynek, amit az e lakást bérlésetek idején felruháztatok, köszöne-
tet és áldást mondjatok. 

105.11 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Van-e még más javaslat, amit Ré megtehetne, tekintettel e 
tervezett költözés bármely részére, és lesz-e bármilyen problémánk a 
Rével való kapcsolatteremtésnél az új környezetben, és ha igen, akkor 
elmondaná-e Ré nekünk ezeket, s hogy mit tehetünk bármely prob-
léma enyhítésére a Rével való kapcsolatteremtésben az új [helyen]? 
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Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Gondosan mérlegeljük ezt a kérdést, mivel ez közel jár 
a szabad akarat hatálytalanításához, de a közelséget elfogadhatónak 
találjuk eme instrumentum eltökéltsége végett, hogy személyes kö-
rülménytől függetlenül az Egy Végtelen Teremtő szolgálatára legyen. 

Bármely fizikai segítség az instrumentum részéről a be- és kipakolás-
nál ki fog váltani jelenleg legnagyobbrészt szunnyadó allergiás reakci-
ókat. Az entitás allergiás azon dolgokra, amelyek harmadik denzitású 
illúziótokon belüli átmeneteknél elkerülhetetlenek, úgymint por, pe-
nész, stb. A Bobként ismert segíteni fog ebben a tekintetben. Az ír-
noknak is ügyelnie kell arra, hogy dupla mennyiségű folyadékot szív-
jon fel azért, hogy bármely allergiás eredetű méreganyag kiöblíthető 
legyen a test komplexumból. 

Nincs nehézsége a kapcsolat újrafelvételének ezen behangolt instru-
mentumon keresztül a Ré társas memória komplexummal a választott 
lakóhelyen, de az igazat megvallva semely helyen, mihelyst a fizikai és 
metafizikai megtisztítást elvégeztétek. 

105.12 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Arra a következtetésre jutottam, hogy a sólyom jelentése, 
amit úgy egy évvel ezelőtt akkor láttunk, mikor a legelső alkalommal 
költözni kezdtük, az általam elköltözésre kiválasztott ház metafizikai 
értelemben nem-békés természetével volt kapcsolatos. Hogyha ez nem 
gond a Zavar Törvényének, akkor filozófiai szempontból azt hiszem, 
érdekes volna megtudni, hogy igazam van-e ezzel kapcsolatban. 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Milyen madár jön Ré megerősítésére? Milyen madár 
lenne kiválasztva figyelmeztetésre? Megkérjük a kérdezőt e kérdéseken 
eltöprengeni. 

105.13 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Idáig mi, mondhatnánk, kísérletileg meghatároztunk egy 
csomó dolgot a testről, mely a tarot következő része, és megtapasztal-
tunk néhány, mondhatnám, visszahatást a tudat és a test közt. Azt 
érzem mindebből, amit idáig tettünk ezen hatások tekintetében, hogy 
a harmadik denzitású sárgaszín test nagy érdeme jelenleg olyan, mint 
egy eszköz, amely katalizátort küld vissza az elmének, hogy létrehozza 
a sarkosulást. Én azt mondanám, hogy ez a fő érdeme a harmadik 



AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE, SZÁZÖTÖDIK ÜLÉS 

305 

denzitású testnek itt, és megkérdezném Rét, hogy kezdetben, amikor 
a tudat/test/lélek –––– nem a tudat/test/lélek komplexum, hanem a tu-
dat/test/lélek –––– megtervezésre került a harmadik denzitású megtapasz-
talásra, akkor ez volt-e a sárgaszín test fő felhasználása, ha pedig nem, 
akkor mi volt a sárgaszín test célja? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A kérdésed kezdésének leírása érvényes a tu-
dat/test/lélek vagy a tudat/test/lélek komplexum szerepére. A fizikai 
manifesztáció teremtésben elfoglalt helyzete fikarcnyit sem változott, 
mikor a felejtés fátylát ledobták. 

105.14 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Akkor a sárgaszín test, a kezdetektől fogva úgy van megter-
vezve, amit Ré kohónak nevezett a tudat számára, egy eszköznek, 
mondhatnánk, hogy serkentse a tudat evolúcióját. Ez így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Talán pontosabb megjegyezni, hogy a sárgasugár, 
fizikai test olyan szükséglet, amely nélkül a tudat/test/lélek komple-
xum nem folytathat evolúciót semmilyen iramban. 

105.15 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Azt mondod tehát, hogy az egyén azon részének evolúciója, 
mely nem a sárgasugár, nem lehetséges a sárgaszín testbe való időn-
kénti beöltözés nélkül. Ez így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Nem. 

105.16 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Letisztáznád a gondolkodásom ebben? Nem igazán értettem 
a kijelentésedet. 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Minden tudat/test/léleknek vagy tudat/test/lélek 
komplexumnak van egy a teremtésbélivel szimultán léte. Ez nem függ 
semely fizikai hordozótól. Azonban ahhoz, hogy fejlődjön, változzon, 
tanuljon, és megnyilvánítsa a Teremtőt, szükség van az egyes 
denzitásoknak megfelelő fizikai hordozókra. Kérdésed burkoltan cél-
zott rá, hogy a fizikai hordozók gyorsítják a fejlődést. A pontosabb 
leírás az, hogy ők engedik a fejlődést. 

105.17 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Namost, egy példaként szeretném venni egy betegség vagy 
testi zavar torzulását a fátyol előtt, és összehasonlítani azt a fátyol utá-
nival. Tegyük fel, hogy a feltételek, amiket például Jim megélt az ő 
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vese elégtelenségével kapcsolatosan, egy olyan megtapasztalás, mely a 
fátyol előtt esik meg. Ez a megélés játszódott volna le a fátyol előtt is? 
Vagy másmilyen lett volna? Ha pedig igen, akkor miben lett volna 
más? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Az elkülönülési düh képtelenség a fátyol nélkül. A test 
folyadékigényéről való tudomás hiánya nem valószínű a fátyol nélkül. 
A tökéletesség fontolgatása önfegyelmezésben igencsak valószínűtlen a 
fátyol nélkül. 

105.18 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Namost, szeretnék akkor megvizsgálni egy úgymond minta 
testi eltorzulást a fátyol előtt, s hogy ez miként hatna az elmére. Tud-
na Ré adni egy példát erre, kérem? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ezt az általános területet már átvettük. Rövid össze-
foglalást teszünk itt. 

A betegség, kórság és halál mintái jóindulatú birtokok az inkarnációs 
létélmény tervén belül. Mint olyan, némely gyógyulás megtörtént 
tudat/test/lelkek döntéseként, s az inkarnációkat a halálig tartó beteg-
ség normál befejezésével élték meg, elfogadva mint olyat, mivel a fá-
tyol nélkül világos, hogy a tudat/test/lélek tovább él. Ekképp a tu-
dat/test/lélek létélményei, mind a jók, mind a rosszak, avagy az 
örömteliek és a szomorúak, haloványak voltak, azon vibrálás vagy 
buzgóan élénk érdeklődés nélküliek, amit ez meghozott a fátylazás 
utáni tudat/test/lélek komplexumban. 

105.19 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Az elfátyolozás előtt a testet öltési szakasz végén az entitáso-
kon látszott-e a fizikai öregedés nyoma, mint mondjuk a jelenlegi 
illúziónkban a normál inkarnációjuk végén járó entitásokon –––– ránco-
sak és öregek lettek-e, így nézett-e ki a Szignifikátor? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A Tudat, a Test vagy a Lélek Szignifikátora az arche-
típusi elmének egy része, és úgy néz ki, amilyennek ki-ki elképzeli azt 
látszani. Egy tudat/test/lélek teste az elfátyolozás előtt mutatta az öre-
gedésnek minden olyan jelét, mint ami jelenleg tudtotokra adja a 
tudat/test/lélek komplexum harmadik denzitású inkarnációból való 
kiléptetéséhez vezető folyamatot. Jó emlékezni rá, hogy a tu-
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dat/test/lelkek és a tudat/test/lélek komplexumok közti különbség egy 
a mélyebb tudaton belüli felejtés. Fizikai megjelenések, felszíni és 
ösztönös cselekvések nagyon is ugyanazok. 

105.20 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Akkor viszont a kiinduló okán töprengtem a megjelenésben 
bekövetkező változásnak, amit az öregedési folyamatnak látunk. Egy 
alapvető filozófiai feltevést próbálok itt feltárni, amire lehet, hogy a 
sötétben lövöldözöm, és nem jól kérdezek, de próbálnék rájönni az 
okára eme kinézetbeli változás mögötti tervnek, amikor úgy tűnik 
számomra, hogy éppúgy lehetséges lenne az is, hogy a tudat/test/lélek 
vagy a tudat/test/lélek komplexum egyformán nézzen ki az egész in-
karnáció során. Elmagyarázná Ré az okát ennek a változásnak? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Mikor a személyiségbeli önfegyelmezés a tu-
dat/test/lélek komplexumot eljuttatta az ötödik, de különösen a hato-
dik tanulmányi szintre, akkor többé már nem szükséges, hogy a fizikai 
hordozó pusztulását beépítse a tervébe, mivel a lélek komplexum már 
olyan gyakorlott, akár egy ingajárat, amely tudja, hogy a megfelelő 
intenzitási szintű tanulási- és leckenövekményt mikor érte el. A har-
madik denzitáson belül, nem beépíteni a fizikai hordozóba annak 
végét, kontraproduktív volna az abban lakozó tudat/test/lélek komp-
lexumoknak, mivel az illúzión belül csábítóbbnak tűnik benne lenni 
az illúzióban, mint levetni az öltözéket, amely a tudat/test/lélek 
komplexumot hordozta, és továbbmenni. 

105.21 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Értem, akkor ez azt jelenti, hogy mikor az egyén, mondjuk 
elér egy igen idős kort, akkor nyilvánvalóvá válik a számára ebben a 
harmadik dimenzióban, hogy ő elkopott. Következésképp nem ra-
gaszkodik oly szilárdan és oly vággyal e hordozóhoz, hogy benne ma-
radjon, mint amennyire egy jól kinézőhöz, jól működőhöz tenné. 

Namost, a fátyol után a test határozottan a tudat kohója. Az elfátyo-
lozás előtt szolgált egyáltalán a test a tudat kohójául? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Igen. 

Még egy teljes kérdést tehetsz föl. 
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105.22 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Azt hiszem, most meg kell kérdeznem… Tehetünk-e bár-
mit a közvetítő kényelméért vagy a kapcsolat javításáért? (A legutóbbi 
üléstől nem sikerült ezt beszorítanom, és azt gondolom, fontos.) 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Úgy találjuk, a csoport kifáradását jól ellensúlyozza 
annak összhangja. Ez a kimerültség folytatódni fog bármely jövőbeli 
körülmények között is az inkarnációitok során. Ennélfogva ti tekint-
setek az egymás iránti szeretetetekre és hálátokra, és mindig szövetség-
ben egyesüljetek, s e ragaszkodás minden elszakadt szálát türelemmel, 
vigasszal és nyugodtsággal korrigáljátok. Mindent kínosan betartva 
találunk a beállításokban, és csupán emlékeztetőül adjuk e szavakat. 
Minden, ami az instrumentumért megtehető, teljes szívvel megtéve 
látszik, maga az instrumentum pedig kitartóan dolgozik az indigó 
sugáron. 

Korábban megemlítettünk pár ideiglenes intézkedést a közvetítőért. 
Ha ezeket alkalmazzátok, további folyadékokat kell felszívjon a közve-
títő és a kérdező, akinek kötődése az instrumentummal olyan, hogy 
minden nehézség az egyiknek ugyanakkora részvét a másiknak. 

Ré vagyok. Búcsúzom tőletek vidáman örvendezve az Egy Végtelen 
Teremtő szeretetében és fényében, erejében és békéjében. Adonai. 
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106.0 Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Köszöntelek benneteket az Egységes Végtelen Terem-
tő szeretetében és fényében. Most kommunikálunk. 

106.1 KérdeKérdeKérdeKérdező: ző: ző: ző: Először megadnád, kérlek az instrumentum állapotát? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. E közvetítő paraméterei marginálisak, mind fizikáli-
san, mind mentálisan/emocionálisan. Az entitás vitális energiája az 
erőnlét/gyengeség felé dől. 

106.2 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Azon, hogy „marginálisak”, azt érted… Nos, hadd fejezzem 
ki így. Mit tehetne a közvetítő, hogy javítson a marginális állapoton? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Az instrumentum az inkarnációs létélménynek egy 
olyan szakaszán halad keresztül, amelyben a bal veserendszer halálos 
eltorzulásának lehetősége nagy. Kevésbé fontosak, ám hozzátesznek az 
életképesség felé torzulás marginalitásához a súlyos allergiás reakciók, 
valamint ezek és más gyengeség/erőnlét irányú torzulások gerjesztése. 
A gondolati/érzelmi komplexum azzal van lekötve, ami legjobban úgy 
fejezhető ki, mint egy rossz helyen alkalmazott együttérzés. 

106.3 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Ajánlana-e, kérem, Ré lépéseket, melyek megtételével csil-
lapítani vagy visszafordítani tudnánk azon állapotokat, melyekről az 
imént beszéltél? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Megtehetjük ezt. A vesetorzulások megerősítéseknek 
alárendeltjei. Az entitás jelenleg abba fog, ami beavatásnak nevezhető, 
és toxinokat szabadít fel, ennélfogva jól jön nagyobb mennyiségű víz, 
hogy segítsen ezen méreganyagok felhígításában. Az allergiákat már 
eddig is nagyrészt irányítás alatt tartja a megerősítés és a Bob nevű 
gyógyító közel állandó segítsége. További segítség érhető el a lakás 
áttelepítésével, és a jövőbeli éberséggel az egészséges mértéket megha-
ladó páratartalom ellen a belélegzett légkörben. 
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A gondolati/érzelmi torzulások némelyest nehezebben csökkenthetők. 
Mindazonáltal a kérdező és a közvetítő együtt képesek kell legyenek 
ilyen munkálatot végezni. 

106.4 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Milyen súlyos és kritikus ez a veseprobléma? A folyadékivás 
(feltételezem, a legjobb a víz) az egyetlen dolog, amit tehetünk ezért, 
vagy van még más is? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Vedd észre a tudat és test komplexumok kölcsönvi-
szonyát. Ez egy példa a katalizátor és a tapasztalat tervének ilyenféle 
összefonódására. A vesegyengeség időszaka komoly, de csupán poten-
ciálisan. Amennyiben az instrumentum vágyna az inkarnációs létél-
mény elhagyására, úgy a természetes és nemgerjesztett lehetősége en-
nek megtételére be lett építve csakúgy, mint az az időszak, amelynek 
során ugyanez az entitás ténylegesen el is hagyta az inkarnációs létél-
ményt, majd pedig döntés általi visszatérés került beillesztésre. 

Mindazonáltal a kívánság, hogy elhagyja és ne legyen többé része en-
nek az adott tapasztalati nexusnak, lehet és volt is gerjesztve. Ez egy 
pont a közvetítőnek, hogy eltöprengjen rajta, s egy alkalmas pont a 
támogató csoportnak, hogy körültekintő legyen a közvetítőről való 
gondoskodásakor. Úgy vannak a tudat és a test összefonva, mint egy 
hajadon hajfürtjei. 

Az entitás természete víg és társaságkedvelő, ígyhát azok a dolgok táp-
lálják, amiket korábban említettünk: segítik a változatos élmények 
más-énekkel, más helyszínekkel és eseményekkel, szintúgy az istentisz-
telet élménye és az éneklés, különösen a szakrális zene. Ez az entitás 
ezen a földrajzi fekvésen először döntött mártírszereppel rendelkező 
istentiszteleti helyzetbe lépni. Ennélfogva az istentisztelet tápláló hatá-
sa csak részben valósult meg. Hasonlóan a zenei tevékenységek habár 
élvezetesek és tápláló jellegűek, nem tartalmazzák a Teremtő dicsőíté-
sének nézőpontját. 

Az instrumentum egy relatív éhség állapotában van azon spirituális 
otthonok iránt, amelyeket föladott, mikor a mártíromság hívószavát 
érezte és az általatok Szent Fülöp Katedrálisnak nevezett hely tervsze-
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rű istentiszteleteitől elfordult. Ezt is be kell gyógyítsa fokozatosan a 
tervezett helyváltoztatása e csoportnak. 

106.5 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Akkor ha jól értem, a legjobb dolog, amit tehetünk, hogy 
sokkal több folyadék ivását javasoljuk az instrumentumnak. És úgy 
képzelném, hogy a forrásvíz a legjobb. És természetesen el fogunk 
költözni. Azonnal ki tudnánk őt költöztetni innen, holnap akár, ha 
szükséges. Ez vajon számottevően jobb volna, mint várni két vagy 
három hetet, az allergiákra és minden egyébre? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Az ilyen döntések szabad akaratú választás dolga. Légy 
tudatában a csoportharmónia erejének. 

106.6 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Van-e bármi a most fontolgatott Hobbs Park Road-i ház 
jelenlegi spirituális vagy metafizikai állapotával, vagy a fizikai állapo-
tával kapcsolatosan, amit Ré elmondhat nekünk, ami káros lenne a 
közvetítő egészségére nézve? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Csak annyit mondhatunk e tárgykörhöz, hogy meg-
említjük, léteznek a páratartalmat szabályzó mechanikus elektromos 
eszközök. Az alagsor az egyik olyan hely, amely jellegében nagyon 
hasonló ahhoz, amit az előző telephelyetek alagsori részén tapasztalta-
tok. Kevéssé nyirkos feltételek megszüntetnék a lehetőséget azon spó-
rák növekedésére, amelyekre a közvetítő érzékeny. A lakhely felsőbb 
részei, majdnem minden esetben elfogadható nedvességi szintűek. 

106.7 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Mi a helyzet a ház metafizikai minőségével? Fel tudná ezt 
becsülni Ré, kérem? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ez a fekvés nagyban torzult. A fekvés minőségére talá-
lunk egy elfogadható leírást, hogy ez ne legyen lehetetlen számunkra 
anélkül, hogy elcsépelt szavakhoz folyamodnánk. Bocsánat a kifeje-
zésbeli korlátainkért. A lakóhely és különösen annak hátsó fekvése 
áldott, és angyali jelenlétek lettek segítségül hívva időtök bizonyos 
múltja óta. 
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106.8 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Nem vagyok biztos benne, hogy értem, hogy mit ért Ré ez 
alatt. Nem biztos, hogy értem, hogy a hely metafizikailag rendkívül jó 
vagy rendkívül negatív. Kitisztázná ezt Ré, kérem? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A tervezett hely metafizikai kiválóságát szándékoztuk 
nyomatékosítani. Az efféle előkészület terméseit talán nagyon is sokra 
értékelné ez a csoport. 

106.9 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A só és a víz általi megtisztítás szükséges volna hát akkor e 
birtokra? Vagy tanácsos volna úgymond? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Megvan a tanácsos metafizikai megtisztítás, mint 
bármely átköltözésre. Mindegy, milyen kiváló a hangszer, a behango-
lás minden egyes koncert vagy munkálat közt ajánlatos. 

106.10 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Jól van. És hogyha az instrumentum nem megy le a pincé-
be, akkor gondolod, hogy a páratartalom és fizikai viszonyok jók len-
nének a közvetítőnek, ez így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Nem. 

106.11 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A páratartalom… valamit csinálnunk kell akkor a páratarta-
lommal az egész házban ahhoz, hogy az instrumentumnak jó legyen. 
Ez így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Igen. 

106.12 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Vissza fogok térni egy pár dologhoz itt, de be kell most 
iktassak egy kérdést magamról is. Ez jelenleg kritikusnak tűnik. El 
tudná mondani Ré, hogy mi bajom van fizikailag, hogy mi okozza, és 
miként tudnám enyhíteni? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A kérdező szintén egy olyan, aki további beavatás 
kellős közepén áll. E tér/idő során annak lehetősége, hogy a gondola-
ti/érzelmi eltorzulás megközelítse azt, ami az entitás működésképte-
lenné válását eredményezi, észrevehető. Továbbá a kérdező sárgaszín, 
kémiai hordozója öregszik, és nagyobb nehézsége támad szükséges 
ásványok, úgymint vas és egyéb anyagok, például papain, kálium és 
kalcium felszívódásánál. 
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Ugyanakkor a sárgaszín testnek kezd nagyobb nehézsége támadni 
egyes nyomelemek, például az alumínium eltávolításában is. A ger-
jesztő hatás a kérdező vastagbelében játszódott le, s az ezen tájéki el-
torzulások egyre jelentősebbek. Végül pedig egy kis kiterjedésű fertő-
zés van a kérdező szájában, amelyre oda kell figyelni. 

106.13 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Tanácsolhatná Ré, hogy mit tegyek az egészségi állapotom 
javítására? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A legközelebb járunk a Zavar Törvényéhez ez alka-
lommal, de helyénvalóságát érezzük a beszédnek lehetséges, az inst-
rumentum számára végzetes következmények okán. Megállunk, hogy 
egy pár pillanatnyi tér/időt adjunk a kérdezőnek és az írnoknak arra, 
hogy segítsenek nekünk azzal, hogy ellépnek ama torzulásoktól, me-
lyek bennünket a Zavar Törvényére hivatkozni késztetnek. Ez hasznos 
volna. 

[Pár pillanat szünet.] 

Ré vagyok. Méltányoljuk igyekezeteteket. Még a zavar is segít a ti 
részetekről. A kérdező a nemrégi múltban egy gondolati/érzelmi fájda-
lom teljes cseréjét hagyta megtörténni a kérdezőből a közvetítőbe. 
Eme ártalmas munkálat kulcsa az volt, amikor az instrumentum olyan 
szavakat mondott el, amelyek gyakorlati jelentése az volt, hogy ő len-
ne a kérdező és az erősebbik. A kérdező lehetne a közvetítő, kicsi és 
ostoba. A kérdező, teljes tudatlanságban a közvetítő szilárd szándékát 
illetően és nem fogván fel a lehetőségét bármely ilyen energiacserének, 
beleegyezett. 

E két entitás akárha egy lenne egy időtlen korszak óta, és megnyilvá-
nította ezt a ti tér/időtökben. Ennélfogva a kártékony munkálatra sor 
került. Gondos és óvatos megállapodással visszafordítható. Nyomaté-
kosan felhívjuk a figyelmet a hálaadásra és egyetértésre a kérdező ré-
széről. Megerősíthetjük korábbi ajánlását általánosan a jártasságában 
és szándéka tisztaságában a Bobként ismertnek, és megemlíthetjük a 
szimpatikus idegi betegséget, amely az instrumentum érzékenységének 
eredményeként történt. 
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Végül pedig megemlíthetjük, hogy a Peter nevezetű számára a kérde-
ző, a közvetítő és az írnok által tapasztalt torzulások számos aspektusa 
egészen látható, és meglehetősen egyszerűen kisebb torzulásokká deg-
radálható lehet. 

106.14 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Mi Peter vezetékneve? Nem ismerős nekem, hogy ki lehet 
ő. 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A név, amelyen ez az entitás ismertnek lenni választ, 
az Inman. 

106.15 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Ajánlaná-e Ré… Hadd kérdezzem így: Gondolja-e Ré, 
hogy az én esetemben segítene műtét? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Feltételezzük, hogy a vastagbéli gyengélkedésről be-
szélsz, és annak a ti sebészeitek általi lehetséges megsegítéséről. Ez így 
van? 

106.16 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Igen. 

Ré: Ré: Ré: Ré: Újra, Ré vagyok. Kérlek, fújjatok keresztül az instrumentum ar-
cán és szívén. 

[Megtörtént az utasítás szerint.] 

Ré vagyok. Folytatjuk. A környezet aprólékosan előkészített. Ott van-
nak azonban a közvetítőnek nehézséget okozó elemek, hozzáadódván 
az arc jobb oldalának ideggyengesége a többi arthritiszesen gerjesztett 
fájdalomfellángoláshoz. 

Ilyen operáció abban az esetben jelentene segítséget, ha az entitás ezt a 
fizikai megtisztítást egy olyan eseményként választaná ki, mely 
együttműködik az entitás mentális, gondolati/érzelmi, illetőleg fizikai 
irányultságaiban való változtatásokkal. Az utóbbi választás nélkül a 
torzulások visszatérnének. 

106.17 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Összegezve tehát, hogy mit tehetünk a közvetítőért: imád-
ságon, hálaadáson és egyetértésen keresztül meg tudjuk… Ez minden, 
amit tehetünk azon kívül, hogy jelentős mennyiségű folyadék bevitel-
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ét tanácsoljuk neki és átköltöztetjük őt egy jobb környezetbe? Jól 
mondom? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Átvizsgáljuk az állapotot és két hiányzó dolgot talá-
lunk: az egyik fontos a másikhoz képest. A vezér hozzátétel az entitás 
természetének megértése. A kevésbé fontos, mivel kicsinek tűnhet, de 
talán segít; az, hogy az entitás sok gyógyszert szív fel és hasznosnak 
találja magát megetetni akkor, amikor ezeket a szereket fogyasztotta. 
A tápanyagok leváltása javasolt, úgymint a sütemény gyümölcslére, 
továbbá a répacukrot tartalmazó, nem folyékony tápanyagok fogyasz-
tása négy órátokkal az alvási szakasz előtt már nem ajánlott. 

106.18 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: A tapasztalatom a párátlanítókkal azt jelzi nekem, hogy egy 
párátlanítóval valószínűleg lehetetlen lesz sokkal lecsökkenteni a pára-
tartalmat abban a házban, habár megpróbálhatjuk, és valószínű, 
hogyha csakugyan beköltözünk oda, akkor elég gyorsan ki is kell köl-
töznünk. 

Van-e valami további, amit Jim veseproblémájának teljes gyógyulásá-
ért meg szükséges tenni? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ha felismerésre kerül, hogy az állapot potenciálisan 
elidőzhet még néhány hónapig minden gyógyszerezés megszűnte után 
is, akkor gondot fordítotok, és minden jól megy tovább. 

Megjegyezhetjük, hogy az általatok tervezett szándékokra a Hobbs 
Park Road helyszín, akár nyirkos, akár száraz, valószerűtlenül kedve-
ző. Lévén, hogy az instrumentum súlyosbított jelenlegi eltorzulásai 
kínzó katalizátor híján mérséklődtek, a helyszín állapota, amelyről a 
feltételezés megvolt, rendkívül előnyös. 

106.19 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Akkor a pára… azt mondod, hogy a páratartalom hatása –––– 
megpróbáljuk lecsökkenteni, amennyire lehetséges, de azt mondod, 
hogy a páratartalom hatása viszonylag apró megfontolás, amikor az 
összes többi előnyös tényezőt tekintjük a Hobbs Park Road címen? Ez 
így van? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Igen. 
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106.20 KKKKérdező: érdező: érdező: érdező: Igencsak nyugtalanít a közvetítő egészsége ezen a ponton és 
muszáj megkérdeznem, hogy van-e valami, amit nem sikerült figye-
lembe vennem a közvetítő egészségével kapcsolatosan? Akármi más 
egyéb, amit megtehetnénk érte az állapotának javítására azon kívül, 
amit már tanácsoltál? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Mindenki igencsak teljes szívvel irányul a támogatásra 
itt. Érzékeljétek úgy a csoportot, mintha itt lenne, egy helyen az 
idő/térben. Eme igaz otthonban, tartsátok meg a fény könnyed érin-
tését. Nevessetek együtt, és találjatok örömet egymásban és egymással. 
Minden más a legteljesebben elvégzett vagy elvégezni tervezett. 

106.21 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Ugyanolyan hatékony a ház sóval és vízzel való megtisztítá-
sa, miután beköltözünk, mintha a beköltözés előtt végeznénk el? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Ebben az esetben ez nem egy sürgető metafizikai 
gond, mint amilyen egy kevéssé jóságos és boldog légkörben az időzí-
tés lenne. Megfigyelhető a relatív egyszerűsége az ilyesmi elvégzésének 
a birtokba vétel előtt. Ez nem fontos, leszámítva a katalizátorok szem-
pontjait, amelyekkel élni kívántok. 

106.22 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Elmondanád, mi volt az instrumentum nehézsége a leg-
utóbbi vízforgatásakor? 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. A közvetítő, mint előzőleg elmondtuk, átvette a kér-
dező gondolati/érzelmi természetét és torzuláskomplexumát. A közve-
títő olyan hőmérsékleten vette igénybe az örvénylő vizeket, ami túl 
forró, és olyan vibrációs fokon, ami, mikor az örvénylő vizek hőjével 
halmozódik, előidézi az enyhe sokk állapotát, mint neveznéd e torzu-
lást. Az elme komplexumnak nem jut elegendő oxigén ebben az eltor-
zult állapotban, és legyöngül. 

Ebben az állapotban a közvetítő, birtokában a kérdező torzulásának, 
ám a kérdező ereje nélkül a torzulásra, amelyet páncél viseléséhez le-
hetne hasonlítani, megkezdett belépni egy akut pszichotikus epizód-
ba. A sokkállapot elmúltával a tünetek odébbálltak. A lehetőség meg-
marad, mivel az empátiás egyéniség nem került elhagyásra, és mind a 
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kérdező, mind a közvetítő mint entitások élnek a közvetítő gondola-
ti/érzelmi komplexuma egy darabkájában. 

Kérhetnénk-e még egy teljes kérdést e munkaülésre, és emlékeztethet-
nénk a közvetítőt, hogy helyénvaló félretenni egy kisrész energiát a 
munkaülés előtt? 

106.23 Kérdező: Kérdező: Kérdező: Kérdező: Csak azt kérdezném, hogy tehetünk-e bármit az instrumen-
tum segítségére, vagy a kényelme érdekében, vagy a kapcsolat javításá-
ra, és hogy mi lenne a legközelebbi időpont, amit Ré javasolna a kö-
vetkező ülésre? És mi bizonyosan… én bizonyosan örömmel venném 
az arany sólyom visszatérését. Nagy erőt adott számomra. 

Ré: Ré: Ré: Ré: Ré vagyok. Teljes szabadságotok van az ülések ütemezésében. 

Javasolhatjuk, hogy minden megnyilvánulás természete illuzórikus 
jellegű, és csak odáig működőképes, hogyha az entitás az árnytól és 
homálytól az Egy felé fordul. 

Ré vagyok. Búcsúzunk tőletek, barátaim, az Egy Végtelen Teremtő 
szeretetében és dicső fényében. Járjatok hát örvendezve az Egy Végte-
len Teremtő erejében és békéjében. Adonai. 
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Amint visszatekintünk a Negyedik könyv anyagára, Rének a 97. ülé-
sen tett következő kijelentését kulcsfontosságúnak találjuk az archetí-
pusi elme e kezdeti vizsgálatához: 
 

97.9 Mi nem kívánjuk kialakítani azt, amit bármely tudat/test/lélek 
komplexum egy komplett és tévedhetetlen képsornak tekint-
het. Ez itt egy lényegi szempont ebből a tekintetből. Mi most, 
a kérdező segítségével, az archetípusi elme nagy architektúrá-
jának fogalmi komplexumait járjuk körül. Az archetípusok jel-
legének, folyamatának és céljának világosabb felfogásához Ré 
átnyújtott egy fogalmikomplexum-sort. Az égvilágon semmi-
lyen módon nem kívánnánk mi, az Egy Végtelen Teremtő 
szerény hírnökeiként bármely az evolúcióját kereső tu-
dat/test/lélek komplexum megfontolása elé még a gondolat 
leghalványabb színét sem helyezni, hogy ezek a képek bármi 
egyéb volnának, mint munkául szolgáló forráseszközök a hit 
és az akarat kifejlesztésének területén. 

Ennek távlatba helyezéséhez muszáj most szemünket az Egy 
Végtelen Teremtő megdöbbentő misztériumára szegezni. Az 
archetípusi elme se nem old fel egyetlen paradoxont, se nem 
hoz mindenkit egységbe. Ez nem jellemzője semely forrásnak, 
ami a harmadik denzitásé. Ennélfogva megkérhetnénk-e a ta-
nítványt, pillantson fel a benső munkáról, és lássa meg az egy-
ség dicsét, erejét, a fenségét, titokzatosságát és békéjét. Ne le-
hessen, hogy bármely madár vagy bestia, sötétség vagy fény, 
alak vagy árny szemügyre vétele bárkit is feltartson, aki az egy-
ség központi megfontolásából keres. 

Mi nem a komplexum hírnökei vagyunk. Mi az egység üzene-
tét hozzuk. Csupán ebből a távlatból bizonygathatjuk azt, 
hogy a szakértőség keresője számára ez a mély elmének az ar-
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chetípusok fogalmi komplexumai által megmintázott forrás-
eszközének felfogása, megfogalmazása és használata értéket 
képez. 

 

 

 

 

EEEEPILÓGUSPILÓGUSPILÓGUSPILÓGUS    

 

A Ré kontaktus 106 ülés után véget ért Don Elkins 1984. novem-
ber 7-i halálával, egy éven át tartó hanyatló egészség után. A hármónk 
közti harmónia volt az, ami a Ré kontaktust életben tartotta, így töb-
bé már nem dolgozunk sem Rével, sem a transzállapottal, hanem más, 
konföderációs forrásoktól csatornázunk. Ha Önt érdekli a többi 
könyvünk vagy hanganyagunk, örömest küldünk tájékoztatást ezek-
ről. Postacímünk: L/L Research, P.O. Box 5195, Louisville, KY 
40255-0195. 
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