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Věnování 
Bylo by pro mě ctí pracovat s Donem a Carlou i bez kontaktu s Ra. 
Harmonie mezi námi třemi byla tak zřejmá a lehká, že to vypadalo, jako 
když se tři staří přátelé k sobě znovu vrátí pro další dobrodružství ve 
vědomí. Cokoliv jsme udělali, bylo pociťováno jako to, co bychom měli 
dělat, abychom byli k službám, a to způsoby, které byly známé našim 
srdcím. Don byl jako starší bratr, který znal tajemství, jak hrát hru života, 
kterým jsme se Carla a já jen učili. 

Po kontaktu s Ra a smrti Dona jsme Carla a já společně sdíleli život po 
dobu 28 let jako manžel a manželka a ona se stala nejdražší a nejsladší 
láskou mého života. Nyní, kdy je také po smrti, pokračujeme já s mými 
současnými společníky Gary Beanem a Austinem Bridgesem v práci, kterou 
ona a Don začali v roce 1968 jako Love & Light Research. 

Ze všech těchto důvodů je tato kniha věnována Donaldu T. Elkinsovi, 
jehož inteligence, intuice a zkušenost s paranormálními jevy jej perfektně 
připravily vést úžasnou konverzaci s těmi od Ra, a Carle L. Rueckertové, 
která beze strachu nabídla svůj život službě planetě Zemi tím, jak sloužila 
jako nástroj pro kontakt s Ra. Donův rozum a láska Carly prozářily cestu 
skrze závoj zapomnění pro kohokoliv, kdo se stane hledajícím pravdy. 

Jim McCarty 
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Předmluva 
Nikdy neexistovala a nikdy nemůže existovat jediná bezproblémová 
definice toho, co znamená hledat pravdu. Cesty k vědomostem a k lidské 
dokonalosti jsou početné jako hvězdy a stejně tak odolné vůči názornému 
popisu. Pokud pak může někdo mluvit o jednotě pravdy, jedné pravdy, 
musí otevřít bránu k cestě týkající se tohoto problému, který přesahuje 
všechna známá omezení a ve skutečnosti zanechává za sebou snadno 
vymezené požadavky samotného poznání. Z jakéhokoliv hlediska, jež je 
možné zažít, může být tato brána pouze těžce získána; a pro kohokoliv 
získat způsob osvojit si a integrovat takovou zkušenost je zajisté ještě 
mnohem těžší. 

Je to tedy vždy určitý zázrak, a v každém případě zajisté inspirace, když se 
tlustý závoj, jež obklopuje naše lidské vědomí, malinko ztenčí, aby umožnil 
ten nejprchavější záblesk nádhery. A když skrze tento závoj přijde jemně 
sestavené světlo tak jasné, že pozitivně proniká v jednotlivě vyjádřených 
bodech celou mlhou inkarnační existence, jedná se o příležitost hodnou 
maximální pozornosti. Pro rostoucí počet hledačů cesty je Kontakt s Ra 
právě takovým světlem. 

Aby bylo jasné, komunikace obsažené v tomto díle mají určitý kulturní 
žánr, do kterého od svého vzniku patří. Patří do kategorie chanelované 
komunikace. Existuje vskutku velká zásoba chanelovaného materiálu, která 
je již pro hledače pravdy k dispozici, a bystřejší hledající si už dávno 
uvědomili, že je potřeba velká dávka opatrného rozlišování, když zkoumají, 
co je nabízeno. Přesto, mluvím-li pouze z mé vlastní zkušenosti, stojí 
Kontakt s Ra osamocen v tomto žánru jako zdroj, který ustál každý test, 
který jsem byl schopen učinit. Z hlediska rozsahu, z hlediska konzistence, 
z hlediska hloubky a z hlediska nevyčerpatelnosti nemá obdoby a nemá 
rovného. Avšak všechna tato souzení jsou pouhými hodnoceními jednoho 
čtenáře. Každý z nás musí dospět ke svým vlastním závěrům. Nechte mě 
proto jednoduše svěřit tento text a dát upřímné požehnání jakémukoliv 
svědomitému čtenáři. 

Dívaje se z vnějšku, skupiny těch, jejichž zájem o Zákon jednoty je hluboký 
a trvalý, jsou poněkud pozoruhodné. Jen stěží se někde jinde najdou vědci, 
inženýři, filosofové, básníci, mystici, ekonomové, zemědělci a vedoucí 
kanceláří, kteří jsou shromážděni do jednoho kruhu hledání a kteří jsou 
schopni nalézt společnou půdu v tom, co je předloženo. To hovoří o 
víceznačnosti materiálu, která je zarážející. Neznám žádný jiný způsob 
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vstupu do této víceznačnosti než opatrné čtení textu, uvažování nad tolika 
zákrutami frází, jedné po druhé, které nabízejí otevření do vesmírné 
krajiny, jež je již v tomto měřítku ohromující, zároveň však současně dávají 
vodítka k možnostem pro další průzkum. 

Příběh tří statečných dobrodruhů, jejichž kolektivní snaha učinila tuto 
komunikaci vůbec možnou, je sám o sobě příběh hodný slyšení. Tento 
příběh je vyprávěn se značnými detaily a s tak vyčerpávající věrností ke 
skutečné pravdě událostí, s jakou jsem se kdy setkal, v Tilting at Windmills 
(volný překlad: Myslet na větrné mlýny) od Garyho L. Beana. Musí se 
přiznat, že příběh je skutečně pronikavý. Čtenář se naučí, že zakoušení 
nezbytné pro přinesení Zákona jednoty nebylo bez následků. A že cena byla 
pro všechny zasvěcené vskutku velká. Proto si přeji uzavřít tuto krátkou 
předmluvu vyjádřením své vděčnosti těm nebojácným cestovatelům, kteří 
kráčeli přede mnou a kteří hráli rozhodující roli při otevírání mýtiny 
vyplněné láskou a světlem. Je to paseka, ve které jsem se naučil stát 
s ostatními stejně smýšlejícími, stejně oduševnělými a stejně oddanými 
hledání té pravdy, která vždy láká z místa nacházejícího se právě za dosahem 
chápající mysli, ale v žádném případě ne vzdáleného od otevřeného srdce. 

Stephen Tyman, PhD 
Murphysboro, Illinois 
10. října 2016 



Poděkování 
Bez některých lidí by tato kniha nebyla možná a bez jiných by nedosáhla 
svého plného potenciálu. 

Děkovat Jednomu nekonečnému Stvořiteli se může zdát neobvyklé, ale jak 
se Ra mnohokrát zmínil, Jeden stvořitel vytvořil vše, co existuje ze sebe 
sama, takže tam začnu. Děkuji, Jeden nekonečný Stvořiteli. Každé slovo v 
této knize mluví o tobě jako o Autorovi všeho, každého, všude – v míře 
záhadné a nádherné a zcela mimo naši představivost. 

Děkuji, Ra – všem 6,5 milionu duší, které tvoří vaše sjednocené vědomí – 
za starost o každého z nás na Zemi, za to, že mluvíte s takovou láskou, 
moudrostí, silou a přesností, když odpovídáte na naše volání o pomoc 
během našeho přechodu na úroveň lásky a pochopení. Vaše slova mě 
inspirují a informují každý den mého života. 

Když se vrátím do světa lidí, dvě velké postavy prochází každý den 
komnatami mého srdce. Tito dva slyšeli výzvu Ra kontaktu a s obrovskou 
snahou a riskováním všeho se zcela oddali službě jen proto, aby se tato 
konverzace mohla uskutečnit, proto, aby mohli přinést trochu více jasnosti, 
trochu více světla, trochu více perspektivy pro žíznící poutníky a pro tento, 
tak často nepokojný, svět. 

Don Elkins a jeho obrovský intelekt, neuvěřitelná intuice a dekády 
zkušeností s výzkumem všeho paranormálního z něj udělaly perfektního 
tazatele pro konverzaci se skupinovým paměťovým komplexem Ra. Byl to 
nejmoudřejší člověk, s jakým jsem se kdy setkal. Cítím nekončící údiv, 
kdykoliv čtu otázky, které položil Ra. 

Carla Rueckert a její ohromující odvaha v riskování mnohem více než svého 
života kdykoliv opustila své fyzické tělo, aby otevřela dveře do vesmíru, aby 
za to obdržela perspektivu nebo filozofii, která může být jedinečná v lidské 
historii. Děkuji ti a obdivuji tě za meze všech slov za všechno, co jsi světu 
dala, a také za všechno, co jsi dala mně osobně, s každým úsměvem a s 
každým okamžikem života sdíleného se mnou. Těžko věřím tomu, že jsem 
měl tu čest být tvým společníkem během kontaktu s Ra a později tvým 
manželem během našich mnoha společných let. I když už tady nejsi, 
provázíš mě každý den. 

Tobeymu Wheelockovi dlužím ohromné poděkování za to, že před mnoha 
lety začal s Projektem přeposlouchání. Strávil mnoho let úsilím poslechnout 
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si kazetové nahrávky všech 106 relací kontaktu s Ra – přepisem, editováním, 
upřesňováním a pak prací s dobrovolníky Projektu dalšího poslechu, aby 
mohl na svět přivést Lehce editovanou verzi, která je základem textu této 
knihy. Jeho dedikace integritě materiálu je totální. Bez Tobeyho projektu 
by tato kniha neexistovala. A bez jeho neúnavné snahy by svět neměl tu 
nejlepší studijní pomůcku na světě pro Zákon jednoty, něco co jsme Gary, 
Austin, a já nesčetněkrát využili při svém studiu: www.lawofone.info. 

Když mluvím o dobrovolnících Projektu přeposlouchání, jsem vděčný 
Terrymu Hsuovi a několika dalším, kteří si přejí zůstat anonymní. Vím, že 
dlouhé hodiny, které jste na tomto projektu strávili, umožnily perfektnější 
textovou reprezentaci skvělé konverzace zachycené na těch kazetách. 

Nemohu dostatečně poděkovat Garymu Beanovi za vše, co pro vytvoření 
této knihy udělal. Od Lehce editované verze pro Ra kontakt vedl náš tým 
při produkci, koordinaci, editaci, a tak přispěl a provedl tento materiál 
každou etapou cesty. L/L Research by dnes nefungoval nebýt Garyho Beana. 
Nebude překvapení, když uslyšíte že ho mám velmi rád, tak jako Carla přede 
mnou. 

Dlouhá řada díků a lásky patří Austinovi Bridgesovi, který je 
neoddělitelnou a vitální součástí L/L Research a cesty této knihy. Od tisíců 
rozhodnutí, která bylo třeba udělat, přes přispění ke kreativitě a kompozici 
po dlouhé měsíce intenzivního závěrečného editování s Garym a se mnou, 
po formátování celé knihy, dohlížení na tisk a návrh Indexu, Austinova 
energie byla neocenitelná a byla hlavní pomocí pro vývoj Ra kontaktu. 

Děkuji Stevu Tymanovi za pomoc při editování Úvodu, za napsání 
Předmluvy a za znovunastartování služby chanelingu po tom, co Carla 
zemřela. 

Tisíckrát děkuji Josephu Dartezovi který použil svou metodickou mysl na 
přečtení 106 relací a sepsání seznamu 202 termínů. Tyto termíny, spolu s 
mými a těmi od Carly, vytvořily základ neuvěřitelného indexu, který 
doprovází tento materiál. 

Á, ten nádherný index. Více než 9 000 katalogizovaných dotazů a odpovědí! 
S počátečním seznamem termínů Gary zkoordinoval obrovské úsilí 
dobrovolníků z celého světa, od přátel v Kentucky, Washingtonu, Ohiu, 
Coloradu, Virginii a Tennessee až po Čínu, Německo a Itálii. Tento studijní 
poklad by neuspěl bez intenzivního úsilí Jade Norbyové, Jochena 
Blumenthala, Seana Hsu, Fox Huttové, Josepha Darteze (další pomoc), 
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Ereze Batata, Gianluca Mosaico, Lany Autiové, a Kena Wendta. Děkuji 
také Jeremy Weilandovi který poskytl technickou podporu s automatizací 
části procesu. A hluboká poklona Austinovi, který dal ohromné množství 
energie do formátování a vytvoření struktury, která přivedla Index k jeho 
současné jasnosti, preciznosti a dokonalosti. 

Rád bych také dal dvojité srdečné poděkování Seanu Hsuovi. Kromě práce 
na Indexu si nějak našel čas na vnímavou editaci 106 relací a na ještě jeden 
projekt. Za pět minut dvanáct jsem objevil možnost přidat poznámky tam, 
kde Ra nebo Don mluvili o informaci, „která už byla probrána“, a které by 
identifikovaly místo, kde ta informace byla původně uvedena. Neúnavný 
Sean se na to s ochotou vrhl a našel správnou otázku/odpověď k 17, o 
kterých jsme věděli, a pak pokračoval a našel dalších 94 míst, kde Ra nebo 
Don odkazují na dříve probíraný materiál. 

Jsem velmi vděčný Aaronu Maretovi (vedoucí studijní skupiny Zákona 
Jednoty v Ashevillu), který vytvořil silně evokativní obaly pro všechny tři 
knihy Ra Kontaktu. Jaký obraz se nejlépe hodí ke slovům Ra? Je vhodnější 
obal v jedné barvě, bez obrazu? Aaron pomohl najít odpovědi na tyto otázky 
tím, co umělci umí nejlépe: manifestací krásného něčeho ze zdánlivě ničeho, 
vyvoláním témat, která vykreslují univerzálnost a kosmický, ale na Zemi 
zaměřený rozsah této filozofie. Také štědře nabídl změny pro vnitřní 
rozvrhnutí knihy, která díky tomu vypadá výborně. 

Moje vděčnost také zahrnuje Beatriz Gonzalesovou, za její příspěvek k 
Úvodu který napsal Gary, Austin a já. Poskytla mi kriticky důležité 
informace k tomu, jak organizovat myšlenky, o kterých jsem chtěl mluvit, 
dále nadané Dianě Royové za závěrečnou, ale důležitou editaci stejného 
textu. 

A pak je tu skupina bytostí, která nezištně nabídla pomoc s kontrolou 
zkušební kopie knihy, ta zahrnuje Fox Huttovou, Mary Allenovou, Jade 
Norbyovou, Jeremy Weilanda, Seana Hsu a Garyho Funga. 

Gary, Austin a já jsme nemohli mít lepší pomocníky pro tyto únavné a 
zdlouhavé úkoly – všechny provedené s láskou a oddaností pomáhat jiným. 
Jak jste zjistili, tato kniha existuje především díky úsilí mnoha 
dobrovolníků. Prosím přijměte naši omluvu a srdečné díky každému, na 
koho jsme v tomto seznamu zapomněli.  

A na konec, děkuji těm nejmenovaným osobám, které napsaly L/L Research 
a Tobeymu s otázkami a nápady na možná zpřesnění textu. Ačkoliv většina 
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práce na 106 relacích byla provedena lidmi zmíněnými výše, tento projekt 
byl v podstatě „crowdsourced“. Jste to vy, čtenáři, kdo mě a Carlu podrželi 
po Donově smrti. Jste to vy, čtenáři, kdo jste sdíleli své nadšení a příběhy o 
vlivu na transformaci a uzdravení, který na vás tento materiál měl. To 
inspirovalo a pohánělo naše úsilí zpřístupnit toto dílo všem. 

Jim McCarty 
Louisville, KY 

☥ 
Tak jako mnoho jiných oddaných čtenářů těchto informací, i oba naše 
životy byly kompletně a nevratně transformovány perspektivou Ra. Filosofie 
Zákona jednoty se stala základem a strukturou našeho duchovního hledání 
a pohledu na svět. Navíc, jak Gary s oblibou říká, kdyby nebylo této práce, 
tak by někde dřel rukama.  

Pochopitelně musíme poděkovat Ra, za jejich jedinečné pochopení, ale 
vrátíme se k Donu Elkinsovi, Carle Rueckertové, a i přes jeho námitky, k 
Jimu McCartymu. Pracovali a žili jsme se dvěma z nich. Dobře známe jejich 
historii, jejich vlastnosti a jejich energii. Víme, že Don, Carla a Jim se zcela 
oddali kontaktu s Ra ne kvůli slávě, postavení, bohatství nebo získání osobní 
moci, ale kvůli oddanosti službě. Jednoduše si přáli přinést světlo na toto 
potemnělé místo, dát lásce prostor, aby mohla komunikovat s našimi srdci. 
Je neuvěřitelné, co Carla riskovala, aby tímto způsobem mohla sloužit. 
Zadluženost není životaschopný koncept a přesto my, a mnoho dalších 
duchovních poutníků, zůstáváme jejich dlužníky za dar, který uspokojí 
touhu hledat a zkoumat na mnoho životů. Děkujeme, Carlo, Done a Jime 
za to, že jste přijali poslání vašich inkarnací s takovou integritou, vytrvalou 
obětavostí a čistotou srdce. 

Ačkoliv se Carla účastnila počáteční fáze této knihy, tak v době, kdy se práce 
opravdu rozběhla, už opustila inkarnaci. A tak to byl Jim, kdo pro vytvoření 
(a pojmenování) knihy Ra kontakt: učení Zákona jednoty přečetl všech 106 
sezení víckrát, než dokážu spočítat. Během každého stupně dříve popsané 
přípravy této knihy laskavě poskytl názor, náhled, podporu a radost. A 
především své přátelství. 

Gary L. Bean 
Austin Bridges 
Louisville, KY 



Jak tyto knihy vznikly 
Na podzim roku 2004 začal Toby Wheelock s projektem, který byl později 
nazván „Projekt přeposlouchání“. Jak jméno naznačuje, spolu s 
dobrovolníky si znovu, metodicky, během osmi let, třikrát přeposlechli 
originální nahrávky všech 106 relací kontaktu s Ra. Z tohoto úsilí vznikl 
úplně nový přepis, který se stal základem této knihy. 

Po dokončení projektu v březnu 2012 Tobey napsal „Zprávu o 
přeposlouchání“, kde pečlivě zkatalogoval mnoho změn v textu a sdílel 
něco ze své cesty a snahy, která vyprodukovala to, co nazval verzí Dalšího 
poslechu a Lehce editovanou verzí. Ta první je přesný přepis zvukového 
záznamu, se všemi zvuky a slabikami. Ta druhá je lehce editovaná verze toho 
samého. Verze Dalšího poslechu a Lehce editovaná verze nejsou deriváty 
ani se nezakládají na pěti originálně vydaných knihách, jsou to zcela nové 
manuskripty zdrojového materiálu (tj. zvukových nahrávek). 

Text knihy Ra kontakt vychází přímo z Lehce editované verze. Proto velká 
většina změn ve verzi Dalšího poslechu a v Lehce editované verzi 
(popsaných ve Zprávě o přeposlouchání) byla zahrnuta do této knihy. Byly 
ale provedeny i další změny textu Ra kontaktu. Proto si čtenář může 
všimnout malých rozdílů mezi změnami katalogovanými ve zprávě a textem 
této knihy. 

Ra kontakt se nabízí jako pokračování projektu Lehce editované verze. V 
tomto smyslu je jeho význam poskytnout, jak je to nejlépe možné, přesný 
přepis skutečných zvukových nahrávek, s malými, většinou gramatickými, 
změnami pro zlepšení srozumitelnosti. Dva díly Ra kontaktu ani 
nevylučují, ani nenahrazují pět originálně vydaných knih. Oba soubory 
budou poskytovány souběžně a čtenář si vybere jeden z nich, oba mají své 
přednosti.  

Na konci této knihy si můžete přečíst Tobeyho „Zprávu o přeposlouchání“ 
a také Dodatek, který shrnuje naše další upřesnění. Jeho webová stránka, 
www.lawofone.info, je pro tuto práci ten nejlepší studijní materiál. Náš 
nekončící a upřímný vděk patří Tobeymu za jeho jedinečné nasazení v 
projektu a za přípravu cesty pro tuto knihu. 



 

Úvod 
Od 15. ledna 1981 do 15. března 1984 obdrželi tři oddaní hledači pravdy 
mluvenou komunikaci obsaženou v této knize. Zprávy, jak objevíte, přišly 
z civilizace mimozemských bytostí, kteří se identifikovali jako Ra. Ra 
kontakt: Učení Zákona jednoty obsahuje celý, korigovaný a nyní 
sjednocený záznam tohoto tříletého období kontaktu s Ra.  

Tento úvod nezamýšlí podrobně vysvětlit kontakt nebo jeho filosofii. 
Jediným účelem této sekce je nabídnout čtenáři krátký úvod a souvislosti, 
jak se tento kontakt uskutečnil, něco o pozadí zdroje, se kterým Don 
Elkins, Carla Rueckert a Jim McCarty komunikovali stručný náčrt toho, 
co tento zdroj říká ohledně metafyzické reality. Tento úvod není nutný pro 
čtení a chápání této knihy; je nabídnutý pro orientaci a přípravu na cestu, 
která bude následovat. 

O Ra 

Ve starověké pozemské historii je Ra znám jako egyptský Bůh slunce. Oni 
však uvádějí, že v době, kdy navštívili Egypťany, přišli jako bratři a sestry, 
ne jako bohové. Přišli do starověkého Egypta, protože tato civilizace si 
vytvořila kulturu a systém víry, který je připravil na pochopení konceptů 
Zákona jednoty. Tato připravenost pro Zákon jednoty Ra přitáhla, aby 
sloužili jako učitelé těchto principů. 

Ra podávají zprávu, že jejich úsilí pomoci této kultuře bylo nepochopeno a 
zkresleno. Egypťané, hlavně královská elita si přivlastnila poselství pro sebe, 
obrala ho o jeho neodmyslitelný soucit, zkreslující filosofii jednoty všech 
věcí. Ra se tudíž odebrali z Egyptských prožitků, ale od té doby až doposud 
pokračovali s pozorováním zemského vývoje zpovzdálí. Ke kontaktu s naší 
skupinou je vedla dlouhotrvající touha opravit zkreslení zavedená do 
Zákona jednoty během těchto časů.  

Ale to nebylo jejich jediným důvodem. Ra kontaktovali tuto skupinu také 
proto, že Země se blíží ke konci 75 000 let trvajícího hlavního cyklu 
evoluce, a mnoho její populace je připraveno postoupit do dalšího 
evolučního stádia, které Ra nazývají čtvrtou úrovní, úrovní lásky a 
porozumění. Přáli si být nápomocní v této době přechodu, a tudíž 
opověděli na volání služby, které se z této planety šíří. 

Ra řekli, že jsou ze šesté úrovně a že jsou (jak to sami nazvali) „komplexem 
společenské paměti“, kterým se populace planety stane v úrovních evoluce 
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za naší vlastní. V tomto uspořádání jsou myšlenky, vzpomínky a zkušenosti 
každého jednotlivce známy a dostupné celé skupině. Potom se tedy celé 
společenské tělo skládá z mnoha unikátních jednotlivců, kteří také mají 
přístup ke sdílenému skupinovému repositáři paměti a identity. 

Podle Ra, až bude postup do čtvrté úrovně dokončen, populace pozemské 
čtvrté úrovně vytvoří svůj vlastní komplex společenské paměti. Tak jako se 
jednotlivci během času vyvíjejí, tak se i komplex společenské paměti během 
času vyvíjí, přetváří a stává se celistvějším, jak se lekce každé vyšší úrovně 
úspěšně uchopí. Pro Ra, jako komplex společenské paměti, neexistuje 
žádný rozdíl mezi jednotlivcem a celou skupinou. Tudíž, když jsme 
komunikovali s těmi známými jako Ra, mluvili jsme s jednou 
individualizovanou entitou z komplexu společenské paměti. Protože 
všichni v té skupině sdílejí jednu mysl, bylo to, jako kdybychom 
komunikovali se všemi 6,5 miliony entitami komplexu společenské paměti 
Ra. 

Ra je také součástí větší skupiny zvané Konfederace planet ve službě 
jednoho nekonečného Stvořitele, který se skládá z mnoha jiných komplexů 
společenské paměti z jiných planet v naší lokální části galaxie Mléčné 
dráhy. Podle Ra, členové Konfederace nabízejí svou službu skrze chaneling 
a [skrze] jiné způsoby rozličným jednotlivcům a skupinám po celém světě 
už nějakou dobu. Jejich interakce s touto planetou sahá až do naší 
prehistorické minulosti. Naše skupina byla v kontaktu s různými členy této 
Konfederace od doby našich začátků v roce 1962. 

Primární zprávou Konfederace vždy bylo, že žijeme ve vesmíru jednoty, že 
svět, jak ho vnímáme, je iluzí, že tu jsme proto, abychom se naučili, jak dát 
a přijmout lásku, a že meditace je jedním z hlavních způsobů, jak objevit 
Stvořitele, který existuje v každém z nás. 

V průběhu tohoto rozhovoru Ra rozhodně převzali odpovědnost za jejich 
náhled, ale zřekli se jakékoliv autority, čímž označili to, co sdíleli za pouze 
jejich náhled – to, co nazvali jako „poněkud odlišný pohled na informace, 
které jsou vždy stejné.“ Přáli si, aby nebyli identifikováni jako zdroj těchto 
informací. Místo toho výslovně požádali, aby byli označeni jako „skromní 
poslové Zákona jednoty“. V tomto prohlášení přiznávají svá omezení a ctí 
svůj vztah k jedné pravdě, která převyšuje (ale zahrnuje) každou zdánlivou 
část identity napříč vesmírem: 

[Nabádáme čtenáře neodstraňovat] zaměření z jednoho nekonečného 
Zdroje lásky a světla, kterého jsme všichni poslové, skromně a s věděním, 
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že my sami jsme nejmenší části Stvořitele, malou částí nádherné celistvosti 
nekonečné inteligence. 

Zákon jednoty a jeho kosmologie 

Takto Ra popsali Zákon jednoty: 

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

V této knize nás Ra přivádí tváří v tvář s tou samou základní pravdou, o 
které byly podávány zprávy mystiky ze všech míst světa napříč věky: 
ohromující uvědomění, že jeden nekonečný Stvořitel je uvnitř nás a uvnitř 
všeho, všude. Ve skutečnosti Zákon jednoty tvrdí, že zde není nic, co by 
nebylo Stvořitelem, že není nic mimo tuto základní jednotu. Ra podává 
zprávu, že Stvořitel udělal nekonečné stvoření ze sebe pro účel poznání a 
zakoušení sebe sama. Tato „inteligentní nekonečnost“, jak ji Ra nazývá, 
vytvořila galaxie, hvězdy, planety, bytosti jako jsme my, temnotu a světlo, 
lásku a strach, každý odstín významu a zkušenosti, každý způsob myšlení a 
aktivity, a všechno ostatní skutečné a myšlené na jakékoliv rovině existence. 
A obdaroval úplně každou zdánlivou porci tohoto stvoření základem 
svobodné vůle: schopností se učit, růst, mínit, přizpůsobit se, dělat evoluční 
volby, nebo zanést do mapy návratovou cestu zkušenosti Stvořiteli. 

Jak cestujeme na naší duchovní cestě, postupně používáme svobodnou vůli 
k čistějšímu poznání sebe sama, a dříve nebo později dorosteme do jednoty 
s jedním Stvořitelem. Jak všechny nekonečné entity v nekonečném stvoření 
podnikají tuto cestu, jeden Stvořitel sám sebe poznává nekončícími a 
nepředstavitelnými způsoby, skrze každou volbu svobodné vůle, která kdy 
byla každou částí stvoření učiněna. 

Cesta, kterou každá duše putuje, podle Ra, vede skrze nekonečný systém 
„oktáv. Každý oktáv je rozdělený do sedmi stoupajících úrovní (nebo 
koncentrací) světla. V první úrovni naší současné oktávy oheň a vítr učí 
zemi a vodu formovat se takovým způsobem, aby se vytvořily základy pro 
následný biologický život. 
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Druhá úroveň je úroveň uvědomění, obývaná bakteriemi a 
jednobuněčnými organismy v ranných stádiích po rostliny a živočichy ve 
vyšších stádiích. Lekce této úrovně zahrnují přetvoření od náhodné změny 
první úrovně k více koherentnímu uvědomění, které napomáhá růstu a 
přímému pohybu. Jak se entity vyvíjejí druhou úrovní, začínají usilovat o 
další úroveň sebeuvědomění, a jak se probudí komplex ducha, stane se 
postup do třetí úrovně možným. 

Země a její lidská populace se podle Konfederace v současnosti přibližuje 
ke konci cyklu třetí úrovně. V této třetí úrovni máme mnohem vyvinutější 
sebeuvědomění, které zahrnuje mysl, tělo a poprvé zcela aktivovaného 
ducha. Funkcí této úrovně je polarizovat naše vědomí a rozhodnout se pro 
naši formu lásky, naši formu služby. Na jednom konci spektra polarizace je 
služba sobě samému: výlučná sebeláska, která odmítá universální lásku a 
hledá kontrolu, manipulaci, využívání, a dokonce zotročení ostatních pro 
vlastní prospěch. Na druhém konci spektra je služba ostatním: ne pouze 
sebeláska, ale také všech ostatních. Služba ostatním hledá a objímá 
universální, nepodmíněnou lásku, hledá Stvořitele ve všech věcech a 
podporuje svobodnou vůli všech. Naše žijící životy nejsou tak černobílé, 
jak usilujeme o jeden nebo druhý konec spektra polarity ve vědomí. 

Ve shodě s různými pozemskými tradicemi moudrosti, Ra komunikuje, že 
se pohybujeme směrem k „novému věku“, nebo co by Ra nazval sklizní do 
čtvrté úrovně lásky a porozumění. Zde se utváří komplex společenské 
paměti, kde se myšlenky stávají věcmi, láska viditelnou, a pozitivní a 
negativní polarity se od sebe oddělí, aby obývaly prostředí vhodnější pro 
svou perspektivu a pro rozbíhavý směr evoluce. 

Pátá úroveň je úrovní světla, kde se moudrost stane zaměřením a kritériem 
pro postup do další úrovně. Šestá úroveň vyrovnává a sjednocuje lásku 
naučenou ve čtvrté úrovni se světlem (moudrostí) naučeným v páté úrovni 
a produkuje sílu sloužit ostatním, která je efektivnější, než kterou by láska 
nebo moudrost vyprodukovala samostatně. Sedmá úroveň sahá do sféry 
zkušeností ještě obtížněji popsatelných. Podle Ra je to úroveň „věčnosti“ a 
zde se začínáme pohybovat v celkové harmonii s jedním Stvořitelem. Osmá 
úroveň reprezentuje kompletní splynutí celého stvoření s jedním 
Stvořitelem a může na ni být nahlíženo jako na první úroveň v nové oktávě 
uspořádané podobně jako noty v hudební osnově. Plody této oktávy 
nakonec dají zrodu další oktávy úrovní, jejíž plody dají zrodu další oktávy 
úrovní, a tak dále do nekonečna. 
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Jak se Ra kontakt uskutečnil 

Don Elkins začal na druhém stupni základní školy pokládat závažné otázky 
ohledně života. Zatímco jeho spolužáci studovali čtení, psaní a počítání, on 
si pro sebe myslel: Jaký je smysl života? Jak je velký vesmír a jak funguje? Co 
nevíme? Tato touha porozumět a poskládat střípky skládanky mu vydržela 
po celou dobu jeho inkarnace. V pracovním životě se Elkins stal 
profesorem ve strojírenství a ve fyzice, a ve svém osobním životě 
odhodlaným výzkumníkem UFO, reinkarnace a dalších oblastí výzkumu, 
které mohou být seskupeny pod hlavičkou paranormálna. Uvědomil si, že 
moderní věda nestačí odhalit fundamentální fungování a účel vesmíru, a 
tak se obrátil k těmto disciplínám pro odpovědi, které věda nemohla 
poskytnout. 

Carla L. Rueckert byla osobou od dětství obdařenou vzrůstajícím 
intelektem a skutečně hlubokou osobní vírou. Později sebe samu nazývala 
„rodilou Episkopalitankou1“ a posléze mystickou křesťankou. Ohledně 
minulosti byla Carla předčasně vyspělým dítětem, které excelovalo ve škole, 
zvládlo jakýkoliv test, který ji byl předložen. A hlavně, navzdory těžkým 
okolnostem v době vyrůstání, Carla vibrovala láskou k životu. Žila pro 
tancování, zpívání, integrovat se s přírodou, a ztělesnit život oddanosti a 
služby. Byla tak oddaná milujícímu pohledu, že ji lidé často pokládali za 
nevinnou nebo naivní. Některé to dohánělo k přání ochraňovat a střežit 
Carlu proti světu, který cítili, že je méně ryzí než ona. 

Ke konci roku 1961 Don dostal malý, hnědý svazek, kreativně 
pojmenovaný „Hnědý zápisník“ (The Brown Notebook), který byl sestaven 
Waltem Rogersem z Detroitu v Michiganu, což byl člověk, který dříve zažil 
setkání tváří v tvář s entitou UFO. Po setkání pan Rogers vykazoval 
„přetrvávající telepatický kontakt“ s touto entitou, fenomén, o kterém bylo 
v podobných setkáních z padesátých let často reportováno. Rogerův 
zkompilovaný hnědý zápisník obsahoval informace o metafyzické povaze 
reality od údajných mimozemských zdrojů. Také popisoval, jak by skupina 
lidí, kteří by spolu pravidelně meditovali, mohla tento druh informací 
obdržet skrze telepatický kontakt s mimozemskými entitami. Elkins byl tak 
ohromen korelací mezi tímto chanelovaným materiálem v zápisníku se 
svou vlastní prací, že se na základě této informace rozhodl zkusit 
experiment s tuctem svých studentů fyziky v Louisville ve státě Kentucky. 

                                                             
1  Podle Episkopální církve, která je jistým druhem protestantství  
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Tutu novinu zaslechly i uši přítelkyně jednoho z těchto studentů. Ta 
nedávno rozvinula neodbytný zájem o ticho a lásku k meditaci, takže se 
zeptala, zda by se mohla účastnit. Její jméno bylo Carla L. Rueckert. 

Don neřekl skupině, co se může stát, jenom to, že by mohlo dojít k něčemu 
zajímavému, pokud by spolu meditovali. Ve skutečnosti se pokoušel 
podniknout vědecký experiment, aby zjistil, zda by studenti získali 
mimozemský telepatický kontakt bez pobízení. Když uběhl nějaký čas a 
nedošlo k žádným prokazatelným výsledkům, Walt Rogers navštívil 
skupinu a chaneloval ze svého zdroje, Hatonn, entitu, se kterou měl setkání 
tváří v tvář. Hatonn řekli, že se pokoušeli chanelovat skrze některé 
z Donovy skupiny, ale studenti si nebyli vědomi, že dojmy, které přijímali, 
ale neverbalizovali, byly od mimozemšťanů. Elkins cítil, že tato událost 
zrušila vědeckou validitu experimentu, ale začala produkovat výsledky. Po 
této návštěvě se všichni ve skupině, vyjma Carly, naučili jak chanelovat. 
Carla však preferovala meditaci v tichu. 

Po tomto setkání se na nějaký čas cesty Carly a Dona rozešly, aby se 
nakonec opět shledali a v roce 1968 oficiálně spojili ve společné misi 
výzkumu a hledání. O dva roky později založili L/L Company, kterou 
v roce 1976 přejmenovali na L/L Research. A bylo to roku 1974 – dvanáct 
let poté, co Carla navštívila Donův první chanelingový experiment – kdy 
Don požádal Carlu, aby se sama ujmula služby chanelingu. Shodou 
okolností to byl ten samý rok, kdy Elkins začal uschovávat a nevyhazovat 
kazetové nahrávky chanelingů. Zprávy nabraly kvalitativní skok dopředu 
díky schopnosti Carly chanelovat a i díky jejímu zdokonalení Donových 
počátečních chanelingových protokolů. Mezi těmito zdokonaleními Carla 
rozvinula zásadní procedury naladění nástroje a vyzývání kontaktu, které se 
staly charakteristickým znakem stylu chanelingu L/L Research. 

V roce 1978 žil Jim McCarty mimo civilizaci ve srubu, který postavil na 
svých 132 akrech (0,5 km2) půdy v lesích v centrálním Kentucky. Jednoho 
večera, zatímco poslouchal své rádio na baterky na stanici WKQQ, která 
vysílala z Lexingtonu, ve státě Kentucky, zaslechl rozhovor s Donem 
Elkinsem a Carlou L. Rueckert ohledně UFO. Fascinovaný Jim doufal, že 
je jednoho dne potká. O rok později se jeho přání splnilo, když mu byli 
Don a Carla představeni jeho kolegy usedlíky, kteří je znali. Poté, co po 
celý rok jezdil do Louisville každou neděli večer na jejich chanelingové 
meditace, ho Don a Carla přizvali na pomoc s jejich výzkumem. Jim se 
k nim nastěhoval 23. prosince 1980. 



 ÚVOD 19 

Dvacet tři dnů poté, 15. ledna 1981, zatímco Carla učila studenta jak 
chanelovat, promluvil skrze Carlu hlas a řekl „Já jsem Ra“. Před touto relací 
byly všechny chanelingy Carly vědomé, ale při službě jako kanálu pro Ra, 
upadla do kompletního nevědomí. Don, Carla ani Jim nikdy plně 
nepochopili, jakým způsobem pro kontakt s Ra opouštěla své tělo. Ra byli 
poté schopní na dálku a mechanicky ovládat Carliny hlasivky, aby 
odpovídali na Donovy otázky. Během každé z následujících 105 relací po 
té první Carla vklouzla do nevědomí, aniž by tušila, co skrze ni prochází. 
Až do relace 23 jí Don neukazoval přepisy slov Ra, aby zachoval vědeckou 
životaschopnost kontaktu. 

Ra kontakt byl tak kvantový skok kupředu v hloubce vhledu a šíři vize, že 
se tomuto kontaktu Don, Carla a Jim následující tři roky a tři měsíce 
kompletně oddali.2 

Konverzace s Ra 

Styl kontaktu s Ra byl veden jenom otázkami a odpověďmi. Cítili, že tento 
formát nejlépe zajistí, aby svobodná vůle každého člověka ve skupině nebyla 
omezena. Ra popisují svůj kontakt jako „úzko pásmový“, což znamená 
několik věcí: zaprvé, že bylo zapotřebí značného soustředění a disciplíny, 
aby se jejich kontakt udržel, zadruhé, že kvalita informací byla mnohem 
větší přesnosti a hloubky, než bylo dosažitelné vědomým chanelingem, a za 
třetí, že si přáli zaměřit se hlavně na filosofické a nadčasové duchovní 
principy, což znamenalo vyhnout se pomíjivým informacím, které nemají 
žádnou trvalou hodnotu. 

Ra si pro komunikaci vybrali Dona, Carlu a Jima, protože, samozřejmě, 
Don a Carla zkoušeli a zušlechťovali proces chanelingu několik let. 
Zásadnější ale pro jejich výběr bylo to, že tito tři hledající si jako skupina 
užívali významnou, setrvalou, skoro až snadnou harmonii. Stejnou 
důležitost měla i absolutní čistota touhy a naprostá oddanost Carly službě 
jednomu nekonečnému Stvořiteli, obzvláště skrze komunikaci, a ještě 
zejména skrze chaneling. Tyto faktory podpořily Ra kontakt vyrovnaným 
způsobem, který nakonec vyprodukoval 106 relací zkoumajících Zákon 
jednoty.  

Přípravy na kontakt s Ra začínaly noc před každou relací, která se měla 
uskutečnit. Don, Carla a Jim spolu meditovali a potom si prošli předchozí 

                                                             
2  Pro hlubší pohled do událostí, které vedly ke kontaktu se podívejte do knihy Zdrojů. 
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relaci a tvořili nové otázky k položení. Objevili, že přenos sexuální energie 
prodlužoval relace s Ra zvýšením vitální energie Carly, takže Carla a Jim, 
protože už předtím navázali intimní vztah, tento přenos věnovali jednomu 
Stvořiteli a Ra kontaktu. Ráno před relací Don, Carla a Jim lehce posnídali, 
a potom Jim namasíroval Carle záda, aby zahnal artritickou bolest, která by 
se nakonec dostavila z jejího téměř hodinového nehybného ležení. 

Mezi snídaní a samotnou relací spolu meditovali v obývacím pokoji a 
během meditace Don zpravidla obdržel pro Ra další jednu nebo dvě otázky. 
Potom se odebrali do „pokoje Ra“ a uložili Carlu na postel uprostřed 
místnosti. Jim nachystal tři kazetové záznamníky, aby zajistil úspěšné 
nahrávání. Don poté poměřil to, co Ra nazývá „příslušenstvím“ – Bibli, 
vonnou tyčinku, kalich s vodou a svíčku – aby se ujistil, že jsou optimálně 
položeny podle instrukcí od Ra. (Tyto předměty si Ra vybrali kvůli jejich 
osobní důležitosti pro Carlu, protože Carla sloužila u oltáře a chystala oltář 
s těmito předměty každou neděli. Když opustila své tělo, byly pro ni tyto 
předměty velkou útěchou.) 

Ra skupině věnoval rituál ochrany, nazvaný Kruh jednoho, ve kterém Don 
a Jim chodili okolo Carly a opakovali u toho slova, která vyjadřovala jejich 
touhu sloužit ostatním. Potom se Don usadil a přezkoumal otázky pro Ra 
a Jim si sedl a začal s meditací, která pokračovala během celé délky relace.  
Představoval si světlo, které prostupovalo energetická centra Carly od vrchu 
její hlavy až skrz spodek jejích nohou. Během minuty nebo dvou po 
dokončení Kruhu jednoho Ra zahájili relaci. 

Během tří let kontaktu s Ra byl Don schopen Ra položit přes 2 600 otázek. 
Jejich odpovědi mu umožnily poskládat dohromady dílky puzzle, které 
potřeboval, aby mohl konečně zodpovědět své největší, nejnaléhavější 
otázky. 

Hledající hledá Jednotu 

Ra řekli, že každý jsme hledajícím pravdy. Jak sílí naše vůle hledat pravdu 
a naše víra, že najdeme lásku v sebe samých a ve světě okolo nás, zajisté také 
najdeme naši pravou podstatu, jinými slovy, jednoho nekonečného 
Stvořitele. Jak Ra řekli: 

Hledající hledá Jednotu. Jak jsme již řekli, tuto Jednotu je třeba hledat 
vyváženým a sebe přijímajícím já, jež si je vědomo jak svých zjevných 
zkreslení, tak své absolutní dokonalosti. Spočívaje v tomto vyváženém 
uvědomění se pak entita otevře vesmíru, jímž sama je. Světelná energie 
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všech věcí může pak být tímto intenzivním hledáním přilákána a 
kdekoliv se vnitřní hledání setkává s přilákanou vesmírnou pránou, 
nastane uvědomění si Jednoty. 

Během našich chanelingových relací Konfederace skoro vždy zahajuje 
každou relaci doporučením hledajícím pečlivě zprávy zvážit, a poté použít 
svoji vlastní soudnost k určení toho, co je nápomocné a pravdivé pro sebe, 
a vše ostatní dát stranou. Tento názor opakujeme i čtenářům této knihy a 
povzbuzujeme všechny, kdo čtou slova od Ra, aby k nim přistupovali 
s otevřenou, ale kritickou myslí. Výše jsme použili slovo „pravdivý“, 
abychom připomněli, že vy jste pravdou, kterou hledáte, a že žádná zpráva, 
filosofie, ani jakákoliv kombinace slov se nemůže nikdy vyrovnat, nebo 
nahradit to, kým jste. 

Požehnání na vaší cestě hledání jednoho nekonečného Stvořitele v sobě 
samém, ve vašich přátelích a rodině a ve světě okolo vás. 



 

Poznámka ke čtenáři 
Když jsme Don, Carla a já měli sezení s Ra na počátku 80. let, věděli jsme, 
že zažíváme naše nejlepší dny života. Věděli jsme, že tato práce je hlavním 
důvodem, proč jsme na Zemi. Bylo pro nás těžké uvěřit, že jsme měli to 
štěstí být ve spojení s mimozemskými entitami, které tak výmluvně, přesně 
a hluboce promlouvaly o povaze stvoření, jak se všichni skrze toto stvoření 
vyvíjíme, o smyslu života a jak láska, světlo a jednota jsou základními 
stavebními bloky všech věcí. Jednoduše řečeno, Ra promlouval jazykem 
našich srdcí a našich duší a my jsme vibrovali v harmonii se vším, co měli 
říct. 

Během let jsme zjistili, že existuje malá komunita hledajících pravdu, kteří 
také vibrují touto silnou chápavostí k informacím od Ra. Pokud jste jedním 
z těchto lidí, vítejte do naší rodiny. I když jsme se nikdy nepotkali, je dobré 
vědět, že jste tady. V naší sdílené službě jednomu nekonečnému Stvořiteli 
jsme vždy spolu, nehledě na to, čím se naše fyzické reality zdají být. Takže 
posíláme naši lásku a světlo i vám a prosíme o sdílení vaší lásky a světla se 
všemi, které potkáte ve všech těchto a příštích životních zkušenostech. 

Jim McCarty 



 

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

Ra zdůraznil autenticitu ve sdílení jejich poselství. Například v odpovědi 
na tazatelovo přání vzít a publikovat fotky z Ra kontaktu odpověděli: 

 

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

 

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, nebo objevíte chybu, můžete zajít na 
web českého překladu www.zakonjednoty.cz a poslat nám zprávu. Také 
můžete vstoupit do studijní skupiny na Facebooku 
https://www.facebook.com/groups/zakonjednoty ve které můžete 
diskutovat a sdílet i svoji perspektivu na Zákon jednoty.

http://www.zakonjednoty.cz/
https://www.facebook.com/groups/zakonjednoty


 

Relace 1 
15. ledna 1981 

1.0 R A  Já jsem Ra. Skrze tento nástroj jsem doposud nehovořil. Museli jsme 
počkat, než byla přesně naladěna, protože přenášíme vibrace v úzkém 
pásmu. Zdravíme vás v lásce a světle našeho nekonečného Stvořitele. 

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

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

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

Pojďme na chvíli zvážit, co je myšlenka. Co je to, mí přátelé, mít myšlenku? 
Měli jste myšlenku dnes? Na co jste mysleli? Jaké myšlenky byly dnes 
součástí prvotní myšlenky? V kolika vašich myšlenkách přebývá stvoření? 
Obsahovaly lásku? A byla služba svobodně nabídnuta? 

Nejste součástí hmotného vesmíru. Jste součástí myšlenky. Tančíte v sále, 
který neobsahuje žádnou hmotu. Jste tančící myšlenky. Pohybujete svým 
tělem, svou myslí a svým duchem v poněkud zvláštních vzorech, protože 
jste ne zcela pochopili koncept, že jste součástí prvotní myšlenky. 

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

[Dvouminutová pauza] 

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

[Devadesát sekund pauza] 

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

[Devadesát sekund pauza] 

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

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

1.1 T A Z A T E L  Zdá se, že členové Konfederace mají specifický cíl. Je to podle vás 
pravda, a pokud ano, jaký je váš cíl? 

R A  Já jsem Ra. Nyní komunikujeme. I my máme své místo. My nejsme ti 
z [hustoty] Lásky nebo ze [hustoty] Světla.1 My jsme ti ze Zákona jednoty. 
V naší vibraci jsou polarity harmonizovány, složitosti zjednodušeny a 
paradoxy mají řešení. My jsme jedním. To je naše přirozenost a náš cíl. 

Již jsme na vaší planetě dlouho a vykonávali jsme tady službu s různým 
stupněm úspěšnosti v přenášení Zákona jednoty, Spojenosti, Jednolitosti, 
vašim lidem. Procházeli jsme se po povrchu vaší země. Viděli jsme tváře 
vašich lidí. Toto není v Konfederaci u mnoha bytostí zvykem. Shledali 
jsme, že to bylo neúčinné. 

Nicméně potom jsme cítili velkou zodpovědnost zůstat kvůli odstranění 
zkreslení a sil, které byly Zákonu jednoty dány. Budeme v tom pokračovat, 
dokud řekněme váš cyklus nebude patřičně ukončen. Pokud ne tento, pak 

                                                             
1 Slovo „hustota“ (úroveň) sem bylo přidáno pro vyjasnění toho, co věříme, že Ra 

zamýšlel. Čtvrtá úroveň je úrovní lásky a porozumění. Pátá úroveň je úrovní světla. 
Ra je šesté úrovně, kde jsou láska a světlo sjednocené. 
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ten další. Nejsme součástí času, a tedy jsme schopní s vámi být v jakékoli 
vaší době. 

Dává vám to dostatek informací k pochopení našeho cíle, můj bratře? 

1.2 T A Z A T E L  Ano, dává. Děkuji. 

R A  Vážíme si vaší vibrace. Máte další otázku? 

1.3 T A Z A T E L  Slyšel jsem jméno “Ra” ve spojitosti s Egypťany. Máte s tímto Ra 
něco společného? 

R A  Já jsem Ra. Ano, to máme. Můžeme to objasnit?  

1.4 T A Z A T E L  Prosím. 

R A  Čemu nerozumíte? 

1.5 T A Z A T E L  Můžete mi dát více podrobností k vaší roli u Egypťanů? 

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

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

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

Utváří toto dostatek informací, nebo bychom mohli mluvit dále? 

1.6 T A Z A T E L  [neslyšitelné] 

R A  Je tu další otázka? 

1.7 T A Z A T E L  [Otázka byla ztracená, protože tazatel seděl příliš daleko od 
magnetofonu na to, aby se nahrála.] 
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R A  Já jsem Ra. Zvažte, chcete-lite, že je vesmír nekonečný. Toto ještě nebylo 
potvrzeno ani vyvráceno, ale můžeme vás ujistit, že sami nemáte konce, 
nemá konce vaše porozumění toho, co byste nazvali cestou hledání, ani 
nemá konce vaše vnímání stvoření. 

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

Pravda není ani správná, ani špatná. Není polarita, neboť vše bude, jak 
byste řekli, jednou smířeno ve vašem tanci skrze komplex mysli/těla/ducha, 
který vás v této době baví zkreslovat různými způsoby. Zkreslení není v 
žádném případě nutné. Je každým z vás zvoleno jako alternativa 
k porozumění celistvosti jednoty myšlenky, která zastřešuje všechny věci. 

Nemluvíte o podobných entitách nebo věcech. Jste každou věcí, každou 
bytostí, každou emocí, každou událostí, každou situací. Jste jednotou. Jste 
nekonečnem. Jste láska/světlo, světlo/láska. Vy jste. Toto je Zákon jednoty. 

Můžeme artikulovat tento zákon ve větším detailu? 

1.8 T A Z A T E L  [neslyšitelné] 

R A  Je tu další otázka? 

1.9 T A Z A T E L  Můžete mi říct něco o planetárních změnách, které nás čekají? 

[Šum v pozadí.] 

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

Změny jsou velmi, velmi nepodstatné. Nezabýváme se okolnostmi, které 
způsobují sklizeň. 

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

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

V druhé části naší odpovědi se pokusíme vyjádřit naše chápání, i když 
limitované. Individualizované skupinové vědomí je takovým stavem sdílení 
porozumění s ostatními zkresleními komplexů mysli/těla/ducha, která jsou 
v evidentním dosahu individuálním nebo skupinovém komplexu 
mysli/těla/ducha. Tedy, my s vámi mluvíme a akceptujeme naše i vaše 
zkreslení, abychom artikulovali principy stvoření, obzvláště Zákon jednoty. 

Nejsme dostupní mnoha vašim lidem, protože toto není jednoduše 
pochopitelný způsob komunikace nebo typ filosofie. Nicméně naše 
samotná existence je, jak doufáme, břitkým příkladem jak potřebnosti, tak 
téměř beznadějným pokusem učit. 

Každý v této skupině usiluje použít, strávit a diverzifikovat informace, které 
posíláme tomuto nástroji prostřednictvím kanálů komplexu 
mysli/těla/ducha, bez zkreslení. Těch pár, které osvětlíte sdílením svého 
světla, jsou více než dostatečným důvodem pro nejlepší možnou snahu. 
Sloužit jednomu znamená sloužit všem. 

Proto vám vracíme tuto otázku konstatováním, že je to opravdu jediná 
aktivita, která stojí za to: učit se/vyučovat a vyučovat/učit se. Není nic 
jiného, co by bylo nápomocné demonstraci původní myšlenky než vaše 
bytost a zkreslení, která plynou z nevysvětleného, neartikulovaného nebo 
záhadou zahaleného bytí. Tedy pokus rozeznat a najít vaši cestu tolika 
zkresleními mysli/těla/ducha, jak bude během vašeho času vyučování 
možné, je velmi dobře vynaloženým úsilím. Nemluvě o vaší statečné touze 
sloužit. 

Můžeme mluvit v jakémkoliv jiném pohledu na toto téma? 

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

1.12 T A Z A T E L  Ne. Můžete to vysvětlit? 

R A  Doporučujeme nejdříve krátkou dobu ticha. 

Potom ve vaší úrovni opakování vibračního komplexu zvuku nástroje, které 
označujete jako jméno. To opakujte, dokud neobdržíte odpověď. 

Pak krátké přikládání rukou v oblasti krku, aby si nástroj mohl dobít 
baterie, které nejsou řekněme v této oblasti plné esence. 

A konečně dar vody, která byla nabita láskou všech přítomných. To obnoví 
tuto entitu, která má zkreslení obsahující velkou citlivost vůči vibracím 
lásky a nabitá voda způsobí pohodlí. Nyní rozumíte? 

1.13 T A Z A T E L  Ne zcela. 

R A  Já jsem Ra. Prohledáváme vaši mysl a nalezli jsme vibraci „Alrac”. Toto 
je ta vaše vibrace, která obsahuje nejvíce toho, co nazýváte láskou. Ostatní 
by nazvali tuto entitu „Carla”. 

Nabití vody se provádí přítomnými, když položí své ruce na sklenici a 
představí si sílu lásky, jak vstupuje do vody. To nabije toto velmi efektivní 
médium těmito vibracemi. 

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

Za žádných okolností by nástroj neměl být dotýkán, dokud neodpoví na 
své jméno. Nepřeji si brát tento nástroj za hranici možností její fyzické 
energie. Ta klesá. Proto musím tento nástroj opustit.  

Zanechávám vás ve slávě a míru jednoty. Jděte kupředu v míru, s radostí v 
síle jednoho Stvořitele. Já jsem Ra. 



 

Relace 2 
20. ledna 1981 

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

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

2.1 T A Z A T E L  Domnívám se, že existuje dost lidí, kteří by pochopili, co říkáte, a 
kteří by měli zájem o knihu s vaší komunikací. Jsem zvědavý, jestli byste s 
tím souhlasili? V případě že ano, myslím si, že by byl na řadě váš historický 
původ. 

R A  Já jsem Ra. Možnost komunikace, jak byste nazvali od Jednoho k 
Jednomu, přes zkreslení, která jsou přijatelná, je důvodem, proč jsme tuto 
skupinu kontaktovali. Není mnoho těch, kteří pochopí bez přílišného 
zkreslení to, co komunikujeme, přes toto spojení s tímto komplexem 
mysli/těla/ducha. 

Nicméně, pokud je vaší touhou sdílet naši komunikaci s ostatními, my 
máme zkreslení vůči vnímání, že by to bylo velmi nápomocné ke 
krystalizaci a uspořádání vašich vlastních vibračních vzorců na úrovních 
zkušeností, které nazýváte život. Pokud je jeden osvětlen, nejsou všichni 
osvětlení? Proto jsme připraveni odpovědět na cokoliv, co si budete přát. 
Vyučovat/učit se je Zákon jednoty v jednom z jeho nejzákladnějších 
zkreslení.  

2.2 T A Z A T E L  Mohli byste nám říci něco o vašem historickém původu, o vašem 
dřívějším působení v této iluzi a o čase, možná o inkarnaci na této planetě, 
o které jste předtím mluvili, a o vaší historii kontaktu s dřívějšími 
civilizacemi na této planetě? To by nám dalo něco, čím bychom mohli začít 
naši knihu. 

R A  Já jsem Ra. Uvědomujeme si, že vaše mysl/tělo kalkuluje vhodnou 
metodu k úkolu vytvoření nástroje k vyučování/učení. Jsme si vědomi, že 
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shledáváte naši inkarnaci, jak tomu říkáte, zajímavou. Čekali jsme na 
druhou otázku, abychom zdůraznili, že čas/prostor několika tisíc vašich let 
je povrchním zájmem. Proto s poskytnutím této informace žádáme, aby 
nebyly zdůrazňovány naše zkušenosti ve vašem lokálním prostoru/času. 
Vyučování/učení, které je naší odpovědností, je více filosofické než 
historické. Nyní budeme pokračovat s vaším požadavkem, který je 
neškodný, pokud je správně vyhodnocen.  

My jsme ti z Konfederace, kteří před 11 tisíci lety přišli za dvěma vašimi 
planetárními civilizacemi, které byly v té době blízce spjaty s jedním 
Stvořitelem. Naivně jsme věřili, že bychom mohli vyučovat/učit přímým 
kontaktem, a že zkreslení svobodné vůle, osobních pocitů nebo osobností 
tím nebudou ohroženy. Nenapadlo nás, že by mohly být ohroženy, neboť 
tyto civilizace už byly blízko k všeobecné víře v propojení nebo vědomí 
života ve všem. 

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

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

V osmnácté dynastii, jak je známá ve vašich záznamech zkreslení 
prostoru/času, jsme byli schopní kontaktovat faraóna, jak byste ho nazvali. 
Tento muž neměl mnoho životních zkušeností na vaší planetě a byl, jak by 
tento nástroj nazval, poutníkem. Proto tento komplex mysli/těla/ducha 
obdržel naše komunikační zkreslení a byl schopen je spojit se svými 
zkresleními. 

Tato mladá entita obdržela komplex vibračního zvuku, který vibroval na 
počest bohatého boha, jak by tento komplex mysli/těla/ducha, který pro 
jednoduchost nazýváme nástroj, pojmenoval „Amon“. Tato entita se 
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rozhodla, že jméno na počest jednoho z mnoha bohů, nebylo správné 
zahrnout v jeho zvukovém vibračním komplexu. Změnil své jméno na to, 
které uctívá sluneční kouli. Toto zkreslení nazývané „Aton“ bylo blízkým 
zkreslením naší reality, jak rozumíme naší vlastní povaze zkreslení 
komplexu mysli/těla/ducha. Nicméně to nebylo zcela ve shodě se 
zamýšleným vyučováním/učením. Tato entita „Achnaton“ byla 
přesvědčená, že vibrace Jednoty je tou opravdovou duchovní vibrací, a 
proto Zákon jednoty nařídil. 

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

Je váš zájem v této chvíli více detailní? 

2.3 T A Z A T E L  Velmi nás zajímá celý váš příběh a detailní zkoumání Zákona 
jednoty. Položím několik otázek, které se mohou, ale nemusí přímo 
vztahovat k pochopení Zákona jednoty. Přesto věřím, že správná cesta, jak 
prezentovat toto vyučování/učení populaci planety, spočívá ve zkoumání 
různých aspektů toho, co nám řeknete. 

Mluvil jste o léčení krystaly. (Další věcí, kterou chci zmínit je, že pokud se 
nástroj bude cítit unavený, chceme přestat s komunikací a pokračovat 
někdy později, až bude nástroj odpočatý.) Pokud je nástroj v této chvíli v 
pořádku, rád bych pokračoval v diskuzi léčení za pomocí krystalů, kterou 
jste zmínil. 

R A  Já jsem Ra. Podstata léčení s pomocí krystalů je založena na pochopení 
hierarchické povahy struktury iluze, což je fyzické tělo, jak ho nazýváte. 
Existují krystaly, které pracují s energiemi, které vstupují do duchovního 
těla; existují krystaly, které pracují se zkresleními od ducha k mysli; existují 
krystaly, které vyrovnávají zkreslení mezi myslí a tělem. Všechna tato léčení 
s krystaly jsou nabíjena přes vyčištěné kanály. Bez relativní krystalizace 
léčitele, který pracuje s krystalem, nebude krystal správně nabit. 

Další ingrediencí je správné propojení s energetickými poli planetární aury 
takovým způsobem, že je docíleno vhodného poměru tvarů a tyto tvary 
jsou pak nápomocné v rozplétávacím, nebo vyvažovacím procesu. 
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Projít si různé krystaly, které se dají použít, by bylo pro tento nástroj 
vyčerpávající, i když se můžete zeptat v nějaké další relaci. Opatrnost, jak 
bychom řekli, ve výběru krystalu je velmi rozhodující a ve skutečnosti 
krystalická struktura diamantu nebo rubínu může být použita vyčištěným 
kanálem, který je naplněn láskou/světlem Jednoty, pro téměř jakýkoliv 
účel. 

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

Můžeme vás dále stručně informovat o tomto nebo jiném tématu? 

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

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

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

Zadruhé, přáli jsme si pečlivě vést zasvěcené v rozvíjení léčení lidí, kteří 
hledali pomoc a k léčení samotné planety. Pyramida za pyramidou, jenž 
byly nabité krystaly a zasvěcenci, byly navrženy tak, aby vyvážily příchozí 
energie jednoho Stvoření s mnoha různými zkresleními planetární 
mysli/těla/ducha. Touto snahou jsme byli schopní pokračovat v práci, 
kterou bratři z Konfederace uskutečnili postavením dalších struktur 
s krystaly a dokončili prstenec, chcete-li, jak by tento nástroj řekl, kolem 
povrchu zemského. 

Nástroj začíná ztrácet energii. Žádáme o jednu další otázku nebo téma a 
potom pro tento čas/prostor odejdeme. 

2.5 T A Z A T E L  Mohl byste zmínit, zda... existoval původně pyramidion1 na 
vrcholu pyramidy, z čeho byl postaven a jak jste hýbali s těžkými kusy 
kamene, abyste postavili pyramidu. Jakou techniku jste použili? 

                                                             
1  Doslovně by se dalo říct snad i „kamenná čepička”, v egyptštině ze slova benben, asi 

„prvotní pahorek” zakončující pyramidy. 
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R A  Já jsem Ra. Žádám, abychom byli tázáni touto otázkou v naší příští 
pracovní době, jak byste pojmenovali toto zkreslení, které naše energie 
vytvářejí.  

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

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

R A  Já jsem Ra. Jsme potěšeni, že jste se na tuto otázku zeptal, protože naším 
chápáním je, že nemáme právo/povinnost sdílet naše vnímání jakýchkoliv 
témat, kromě filosofie, bez přímé otázky. Nicméně tento [komplex] 
mysli/těla/ducha není správně využíván, a proto pociťuje nepotřebné 
zkreslení těla v oblasti únavy. 

Vibrace mohou být vyčištěny jednoduchým postavením se do kruhu 
Jednoty, doprovázeným slovní vibrací následujícího rozhovoru: 

Otázka: „Co je Zákon?“ 

Odpověď: „Zákon je jednota.“ 

Otázka: „Proč jsme zde?“ 

Odpověď: „Vyhledáváme Zákon jednoty.“ 

Otázka: „Proč vyhledáváme Ra?“ 

Odpověď: „Ra je skromný posel Zákona jednoty.“ 

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

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

Postavte k hlavě bytosti panenský pohár vody. 
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Do středu knihu, která je nejbližší k mentálním zkreslením nástroje, která 
jsou co nejvíce spřízněna se Zákonem jednoty, tou budiž Bible, které se 
nejčastěji dotýká. 

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

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

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

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

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



 

Relace 3 
21.ledna 1981 

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

3.1 T A Z A T E L  Moje první otázka zní: provedli jsme správně rituál pro zahájení 
komunikace? 

R A  Já jsem Ra. Postavení artefaktů navržených k vyvážení nástroje, by mělo 
být kvůli co nejmenšímu efektu zkreslení u hlavy nástroje. Zbytek procesu 
zahájení tohoto rituálu je docela přijatelný pro ty, kteří chtějí sloužit. Jinak 
by s tím související vyzdvižení komplexit mysli nemělo patřičný efekt. 

Nabádáme vás, abyste se chránili před těmi, kteří si nepřejí především 
sloužit ostatním, před jejich účastí v zahájení (komunikace), nebo 
propůjčení jejich zkreslení komplexu mysli/těla/duše v jakékoliv relaci, 
protože pak bychom nebyli schopní správně spojit svá zkreslení s těmi 
tohoto nástroje. 

3.2 T A Z A T E L  Mám nyní přemístit Bibli, svíčku a kadidlo? 

R A  Já jsem Ra. To by bylo vhodné. 

3.3 T A Z A T E L  [Po přemístění předmětů.] Je to tak správně umístěné? 

R A  Já jsem Ra. Prosím upravte úhel kadidla tak, aby byl kolmý k rovině 
dvacet stupňů na severovýchod.  

3.4 T A Z A T E L  [Po korekci.] Je toto uspokojující? 

R A  Prosím proveďte doladění podle zraku. Vysvětlíme proces, kterým se 
toto stává významným vyvažováním zkreslení. 

Kadidlo působí jako budič pro fyzické tělo nástroje, symbolizuje jeho 
lidskost. Proto je tedy nutné cítit závan kouře relativně pod tím samým 
úhlem, jako nástroj vnímá otevřenou Bibli, vyváženou zapálenou svící 
symbolizující lásku/světlo a světlo/lásku, a tudíž dává mentálnímu a 
emocionálnímu, jak můžeme nazvat, komplexu zkreslení nástroje smysl 
ráje a pokoje, který hledá. Takto vybuzený od nejnižšího k nejvyššímu se 
nástroj stává vyváženým a neunaví se. 

Vážíme si vašeho zájmu, neboť to umožňuje našemu vyučování/učení 
snadněji pokračovat. 
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3.5 T A Z A T E L  Zdá se vše být nyní správně uspořádané? 

R A  Hodnotím, že je to v mezích akceptovatelnosti. 

3.6 T A Z A T E L  V poslední relaci jsme měli dvě otázky, které jsme si šetřili pro tuto 
relaci: jedna souvisí s možným pyramidionem Velké pyramidy1 v Gíze, 
další s tím, jak jste přemisťovali těžké kameny. Vím, že tyto otázky nejsou 
důležité vzhledem k Zákonu jednoty, ale dle mého názoru, který můžete 
opravit, by toto mohlo být jednoduchým úvodem pro čtenáře materiálu. 
Jsme za váš kontakt velmi vděční a rozhodně jsme otevřeni návrhu, jak 
bychom měli pokračovat. Toto je pouze můj odhad.  

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

První otázkou je tedy pyramidion. Iterujeme nedůležitost takových dat. 

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

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

Přejete si ptát se dále na tuto první otázku? 

3.7 T A Z A T E L  Co myslíte tím komínem? Jaký byl jeho specifický účel? 

R A  Existuje správné proudění atmosféry, která i když málo, větrá celou 
strukturu. Toto bylo navrženo jako systém proudění vzduchu ve 

                                                             
1 Chufuova pyramida, též Cheopsova pyramida, nebo Velká pyramida 
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vzduchových šachtách, jak by je nástroj nazval, které byly umístěné tak, aby 
byl přítomný čerstvý vzduch bez jakéhokoliv narušení nebo průvanu. 

3.8 T A Z A T E L  Jak byly kameny přemísťovány? 

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

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

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

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

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

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

Máte přesně pravdu ve vašem chápání shody víry a inteligentní 
nekonečnosti, nicméně jedno je výraz duchovní a druhé je podobnější 
pojmovému zkreslení těch, kteří hledají s metrem a perem.  
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3.10 T A Z A T E L  Potom tedy když je jedinec plně informován s ohledem na Zákon 

jednoty a žije podle Zákona jednoty, bylo by takové postavení pyramidy 
přímo myslí běžné. Rozumím tomu správně? 

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

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

Nemůžeme mluvit o tom, co je dále za rozpuštěním jednotného já se vším, 
co existuje, protože stále ještě usilujeme o to být vším, co existuje, a stále 
ještě jsme Ra. A tak naše cesty pokračují. 

3.11 T A Z A T E L  Pyramida byla tedy postavena společnou akcí mnoha vašich lidí? 

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

3.12 T A Z A T E L  Byl tedy pak kámen spíše stvořen myšlením, než odněkud 
přesunut? Je to tak správně? 

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

3.13 T A Z A T E L  Co je věčný kámen? 

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

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

R A  Já jsem Ra. Existuje zákon, který je podle našeho názoru jedním z 
nejdůležitějších prvotních zkresleních Zákona jednoty. Tím je Zákon 
zmatení. Vy ho nazýváte Zákonem svobodné vůle. 

Přáli jsme si vytvořit nástroj na léčení, nebo co nejlépe fungující poměr 
časového/prostorového komplexu. Nicméně jsme si nepřáli, abychom 
záhadu nechali odhalit lidmi tak, abychom se stali uctívanými jako stavitelé 
záhadných pyramid. Tudíž se zdá jako postavená a ne myšlená.  

3.15 T A Z A T E L  Dobře, mluvíte tedy o pyramidě, obzvláště Velké pyramidě, 
předpokládám, hlavně jako o uzdravovacím nástroji a také o ní mluvíte jako 
o nástroji pro zasvěcení. Jsou to ty stejné koncepty? 

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

3.16 T A Z A T E L  Má tvar pyramidy zásadní vliv… jedná se o klíčovou funkci na 
proces zasvěcení? 

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

Pro začátek. Pyramida má dvě hlavní funkce vzhledem k zasvěcovacím 
procedurám. Jedna z nich má co do činění s tělem. Než může být tělo 
zasvěceno, musí být zasvěcená mysl. To je bod, v němž je mnoho adeptů 
vašeho současného cyklu ve svých komplexech mysli/těla/ducha 
zkreslených. 

Když je objeven charakter a osobnost, které jsou pravou identitou mysli, 
musí být pak tělo známo v každém směru. Proto je třeba různé funkce těla 
znát a ovládat s odstupem.  Potom první použití pyramidy znamená jít do 
pyramidy za účelem deprivace smyslových vjemů tak, aby mohlo tělo 
takříkajíc zemřít a započít nový život. 

V této chvíli doporučujeme položit nezbytné otázky a rychle ukončit tuto 
relaci. Máte v tomto času/prostoru otázku? 
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3.17 T A Z A T E L  Jedinou otázkou je, jestli jsme něco neudělali špatně nebo jestli 

něco můžeme udělat, aby byl nástroj ve větší pohodě? 

R A  Provádíme vyšetření tohoto nástroje. 

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

3.18 T A Z A T E L  Měla by pít vodu z kalichu za její hlavou potom, co ho nabijeme, 
nebo máme použít jinou sklenici vody? 

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

Já jsem Ra. Nyní zanechám tuto skupinu s radostí, v síle a míru jednoho 
Stvořitele. Adonai. 



 

Relace 4 
22. ledna 1981 

4.0 R A  Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní 
komunikuji. 

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

R A  Já jsem Ra. Ano, toto je vhodný čas/prostor tuto otázku položit. 

4.2 T A Z A T E L  Má tvar pyramidy vliv na zasvěcení? 

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

Představte si se mnou stranu takzvaného pyramidového objektu a mentálně 
si představte tento trojúhelník rozdělený do čtyř stejných trojúhelníků. 
Uvidíte, že průsečík středních trojúhelníků, které jsou na první úrovni 
každé ze čtyř stran, tvoří diamant v horizontální rovině.  Střed této roviny 
je vhodné místo pro křížení energií proudících z nekonečných dimenzí a 
komplexů mysli/těla/ducha z různých propojených energetických polí. 

Tak to bylo navrženo, aby ten, kdo měl být zasvěcen, mohl myslí vnímat a 
potom chanelovat tuto, řekněme, bránu do inteligentního nekonečna. 
Toto tedy byl druhý důvod k navržení tohoto specifického tvaru. 

Můžeme nabídnout jakýkoli další popis k vašemu dotazu? 

4.3 T A Z A T E L  Jak tomu tedy rozumím, zasvěcený měl být na středové linii 
pyramidy, ale ve výšce nad základnou, jak je definovaná průsečíkem čtyř 
trojúhelníků vytvořených rozdělením každé strany do čtyř trojúhelníků. To 
je správně? 

R A  To je správně. 

4.4 T A Z A T E L  Potom v tomto bodě je soustředěna energie, která je vícerozměrná 
vzhledem k našim dimenzím. Mám pravdu? 
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R A  Můžete použít tento vibrační zvukový komplex. Nicméně není to úplně 
a specificky správně, protože nejsou žádné jiné rozměry dimenzí. 
Preferovali bychom použití termínu „mnoho”-rozměrné dimenze. 

4.5 T A Z A T E L  Hraje velikost pyramidy roli při efektivitě zasvěcení? 

R A  Já jsem Ra. Každá velikost pyramidy má svoje vlastní místo v proudění 
inteligentního nekonečna. Tedy malá pyramida, která může být umístěná 
pod tělem nebo nad tělem, bude mít specifické a různé účinky, které záleží 
na umístění těla ve vztahu ke vstupnímu místu inteligentního nekonečna. 

Pro potřeby zasvěcení musela být velikost dostatečná k vytvoření dojmu 
velké věže, aby vstupní místo mnoha-rozměrného inteligentního 
nekonečna mohlo zcela prostoupit a vyplnit kanál, a aby celé tělo bylo 
schopné v této zaměřené oblasti odpočívat. Dále bylo pro léčivé účely 
nutné, aby kanál i ten, který měl být léčen, mohli odpočívat v tomto 
zaměřeném bodě. 

4.6 T A Z A T E L  Je Velká pyramida v Gíze stále použitelná pro tyto potřeby, nebo 
už nefunguje? 

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

4.7 T A Z A T E L  Bylo by možné v dnešní době postavit pyramidu a opět ji patřičně 
seřídit a použít s materiály, které jsou dostupné? 

R A  Já jsem Ra. Je to pro vás docela možné postavit pyramidovou strukturu. 
Použitý materiál není kritický, pouze proporce časoprostorových 
komplexů. Nicméně použití této struktury pro iniciaci a léčení záleží plně 
na vnitřních disciplínách kanálů, kteří se o takovou práci pokoušejí. 

4.8 T A Z A T E L  Má otázka by pak byla, zda jsou zde na této planetě nyní 
inkarnováni jednotlivci, kteří mají potřebné vnitřní disciplíny, aby s 
použitím vašich instrukcí pyramidu postavili, byli v ní zasvěceni a potom 
to udělali znovu? Je toto nyní možné pro kohokoliv na této planetě, nebo 
zde není nikdo pro toto vhodný? 
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R A  Já jsem Ra. V současné době existují lidé, jak je nazýváte, kteří jsou 
schopní se tohoto úkolu zhostit. Nicméně chtěli bychom opět zdůraznit, 
že čas pyramid, jak byste to nazvali, je minulostí. Je to jistě nadčasová 
struktura. Avšak proudění z vesmíru v době, kdy jsme se pokusili pomoci 
této planetě, vyžadovala jisté chápání čistoty. Toto porozumění se, stejně 
jako stáčení proudění a vyvíjení všech věcí, změnilo na osvícenější pohled 
na čistotu. Tedy mezi vašimi lidmi jsou ti, jejichž čistota už je sjednocena s 
inteligentní nekonečností. Léčitel/pacient může dosáhnout léčení bez 
použití těchto struktur. 

Můžeme dále mluvit k nějakému konkrétnímu bodu? 

4.9 T A Z A T E L  Je pro vás možné učit léčivé techniky, pokud seženeme tyto 
jedince, kteří mají přirozenou schopnost? 

R A  Já jsem Ra. Je to možné. Musíme ale dodat, že je možných mnoho 
systémů vyučování/učení spojení léčení/pacienta kvůli různým komplexům 
mysli/těla/ducha. Žádáme o představivost ve zvážení relativní 
jednoduchosti mysli v dřívějším cyklu a méně zkreslenými, ale více 
komplexními pohledy a procesy myšlenky/ducha stejného komplexu 
mysli/těla/ducha po mnoha inkarnacích.  

Také vás žádáme představit si ty, kteří si zvolili zkreslení služby a přenesli 
své komplexy mysli/těla/ducha z jedné dimenze do jiné, a tak si přinesli 
někdy zcela latentní formu mnoha dovedností a porozumění, které více 
odpovídají zkreslením procesů léčení/pacienta. 

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

R A  Já jsem Ra. Nemohu vám říci, na co se zeptat. Mohu navrhnout, abyste 
zvážil onu právě podanou poněkud komplexní informaci, a tak objevil 
několik cest zkoumání. Existuje jedno „zdraví”, jak to nazýváte, ve vašem 
polarizovaném prostředí, ale existuje mnoho významně různých typů 
zkreslení komplexů mysli/těla/ducha. Každý typ musí usilovat o své vlastní 
učení/vyučování v této oblasti. 

4.11 T A Z A T E L  Předpokládal bych, že prvním krokem by bylo nalezení jedince se 
schopností přinesenou s sebou do této inkarnace. Je to správně? 

R A  Já jsem Ra. To je správně. 
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4.12 T A Z A T E L  Jakmile bych vybral jedince k provedení léčení, bylo by užitečné 

od vás dostat instrukce. Je to možné? 

R A  Já jsem Ra. Toto je možné s danými zkresleními vibračních zvukových 
komplexů. 

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

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

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

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

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

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

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

4.15 T A Z A T E L  Bylo by tedy pro vás možné nás učit léčení? 
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R A  Já jsem Ra. Je to možné. 

4.16 T A Z A T E L  Budete nás učit? 

R A  Budeme. 

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

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

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

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

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

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

4.18 T A Z A T E L  Věřím, že mám nápad k dosažení... skromný nápad, každopádně 
k dosažení... prvního kroku. Můžete více popsat kroky? Další dva kroky, se 
kterými nejsem vůbec obeznámen. 

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

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

4.19 T A Z A T E L  Zahrnoval by pak tento program učení provádění specifických 
věcí, specifických instrukcí a cvičení? 

R A  Já jsem Ra. V současné době nejsme inkarnovaní mezi vašimi lidmi; 
proto vás můžeme vést a pokusit se vysvětlit, ale nemůžeme nic příkladně 
ukazovat. To je handicap. Nicméně by vskutku měly během 
učení/vyučování, které nabízíme, probíhat specifická cvičení mysli, těla a 
ducha. 

Opět má být zdůrazněno, že léčení je jen jedním ze zkreslení Zákona 
jednoty. K dosažení nezkresleného porozumění zákona není zapotřebí léčit 
nebo ukázat nějakou manifestaci, ale pouze využívat disciplíny 
porozumění. 

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

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

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

Jedním z primárních zkreslení Zákona jednoty je léčení. Léčení nastává, 
když si komplex mysli/těla/ducha uvědomí, hluboce v sobě samém, Zákon 
jednoty; tedy, že zde není žádný nesoulad, žádná nedokonalost; že vše je 
kompletní, celistvé a perfektní. Takže inteligentní nekonečno uvnitř tohoto 
komplexu mysli/těla/ducha přeformuje iluzi těla, mysli nebo ducha do 
formy v souladu se Zákonem jednoty. Léčitel působí jako zdroj energie 
nebo katalyzátor pro tento zcela individuální proces. 

Jedním bodem, který může být zajímavý, je, že léčitel přející se učit, musí 
přijmout zkreslení chápané jako odpovědnost pro toto tázání/přijímání, 
tedy léčení. Je to čest/povinnost, která musí být zvážena opatrně a 
svobodnou vůlí před vlastním tázáním. 
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4.21 T A Z A T E L  Předpokládám, že bychom měli pokračovat zítra. 

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

4.22 T A Z A T E L  Jedna krátká otázka. Je tento nástroj schopný dvou takovýchto 
sezení denně nebo máme zůstat u jednoho? 

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

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

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

4.23 T A Z A T E L  Děkuji vám, Ra. 

R A  Já jsem Ra. Zanechávám vás v lásce a světle jedné nekonečné Inteligence, 
která je Stvořitelem. Jděte kupředu s radostí, v síle a míru Jednoty. Adonai. 



 

Relace 5 
23. ledna 1981 

5.0 R A  Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní 
komunikuji. 

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

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

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

Práce léčení je v souladu s tím, že je formou chanelování určitého zkreslení 
inteligentního nekonečna. 

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

R A  Já jsem Ra. Nyní začněme s prvním ze tří vyučování/učení. 

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

Ve dveřích leží hierarchická konstrukce, která se dá připodobnit ke 
geografii a v některých ohledech ke geometrii, protože hierarchie je docela 
pravidelná, nesoucí vnitřní vztahy. 

Chcete-li začít ovládat koncepty mentální disciplíny, je nejdříve nutné 
zkoumat sám sebe. Musíte se vnitřně seznámit s polaritou vaší dimenze. 
Tam, kde nacházíte ve své mysli klid, musíte vědomě najít odpovídající 
neklid a naopak. Ke každé myšlence, kterou bytost má, existuje antiteze. 
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Disciplíny mysli zahrnují především identifikování jak věcí uvnitř sebe 
samého, které schvalujete, tak i věcí, které neschvalujete, a potom 
vyrovnání každého kladného i záporného náboje stejně velkým. Mysl 
obsahuje všechny věci. Proto musíte tuto úplnost v sobě objevit. 

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

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

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

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

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

Tělo je bytost vytvořená myslí. Má své předpojatosti. Nejprve musí být 
pochopena biologická předpojatost a pak umožnit opačné předpojatosti 
najít vyjádření v porozumění. Poté může být dosaženo procesu stavu přijetí 
těla jako vyváženého i polarizovaného jedince. 

Dalším úkolem je rozšíření tohoto porozumění na těla ostatních, které 
potkáte. Nejjednodušším příkladem je pochopení, že každý biologický muž 
je ženou; každá biologická žena je mužem. Toto je jednoduchý příklad. 
Nicméně v téměř každém případě, kde se pokoušíte porozumět svému nebo 
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ostatním tělům, opětovně shledáte, že k plnému pochopení daného 
komplexu polarit je nezbytné co nejjemnější rozlišení. 

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

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

5.3 T A Z A T E L  Má nástroj pohodlí? Je něco, co můžeme udělat, aby měl nástroj 
větší pohodlí? To je vše. 

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

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



 

Relace 6 
24. ledna 1981 

6.0 R A  Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní 
komunikuji. 

6.1 T A Z A T E L  Rádi bychom navázali na materiál ze včerejška. Museli jsme minule 
přerušit [nesrozumitelné]. 

R A  Já jsem Ra. To je pro nás v pořádku. 

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

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

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

Schopnost léčit je jako vše ostatní, co by nástroj nazval paranormálními 
schopnostmi, uskutečněná otevřením cesty nebo média do inteligentního 
nekonečna. Je mnoho těch ve vaší úrovni, kteří mají náhodný otvor nebo 
bránu ve svém duchovním energetickém poli, jež je někdy vytvořená 
požitím chemikálií podobných těm, které by nástroj nazval LSD, a kteří 
jsou schopní se náhodně a nekontrolovaně napojit na zdroje energie. 
Mohou, ale nemusí to být entity, které si přejí sloužit. Účelem takového 
opatrně a vědomě otevřeného kanálu je sloužit spolehlivějším způsobem, 
více všedním a normálním způsobem, tak jak to vidí zkreslený komplex 
léčitele. Ostatním se to může jevit jako zázraky. Pro toho, kdo opatrně 
otevřel dveře inteligentního nekonečna, je toto běžné; je to všední; je to tak, 
jak to má být. Životní zkušenost se stává poněkud transformovanou a velké 
dílo pokračuje. 
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V tuto chvíli cítíme, že tato cvičení jsou pro váš začátek postačující. V 
budoucnu, až pocítíte, že jste dosáhli toho, co vám bylo předloženo, vás 
začneme vést k přesnějšímu chápání funkcí a užívání této brány v rámci 
zkušenosti s léčením. 

6.2 T A Z A T E L  Byl jsem dotázán, zda je možné, aby se Tom Flaherty během zítřka 
zúčastnil jedné z těchto komunikačních relací. Jste obeznámen s entitou 
Tom Flaherty? 

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

6.3 T A Z A T E L  Nejsem si zcela jistý, co jste myslel slovem příslušenství. 

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

6.4 T A Z A T E L  On mi bude rozumět. Budeme velice pečliví, abychom zcela 
informovali Toma před jeho účastí. Velice vám děkuji. 

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

R A  Já jsem Ra. Já jsem společně se společenským paměťovým komplexem, 
jehož jsem součástí, jedním z těch, kteří se vydali pryč z jiné planety uvnitř 
vaší vlastní sluneční soustavy, jak by ji nazvala tato entita. Tímto 
planetárním vlivem byla ta, kterou nazýváte Venuše. Ve vašem měřítku 
jsme starou rasou. Když jsme byli v šesté dimenzi, byly naše fyzické bytosti, 
jak byste řekli, zlaté. Byli jsme vysocí a poněkud choulostiví. Pokrývka 
našeho komplexu fyzického těla, jež nazýváte pokožkou, měla zlatý odstín.1 

                                                             
1  Je zde několik vodítek, jež naznačují, že zde místo šesté zamýšleli Ra uvést třetí 

úroveň, a to včetně informace dané v odpovědi 6.7, také proto, že hovoří o „fyzickém 
komplexu těla“ a „pokožce“, přičemž z jiných přenosů víme, že v šesté úrovni se stali 
světlem (např. v 8.20). 
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Rozhodli jsme se přijít v této podobě mezi vaše lidi. Vaši lidé té doby byli 
od nás ve fyzickém vzhledu velice odlišní, jak byste to popsali. Proto jsme 
se dobře nemísili s populací a byli jsme očividně jiní než oni. Proto byla 
naše návštěva relativně krátká, neboť jsme sebe našli v pokrytecké pozici 
těch, kdo jsou uznávaní jako odlišní od vás. To byla doba, během které 
jsme postavili stavby, o které projevujete zájem. 

6.5 T A Z A T E L  Jak jste cestovali z Venuše na tuto planetu? 

R A  Použili jsme myšlenku. 

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

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

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

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

6.8 T A Z A T E L  Kde se tato Rada nachází? 

R A  Tato Rada se nachází v oktávě, nebo v osmé dimenzi planety Saturn, 
jenž je v oblasti, kterou chápete ve trojrozměrných podmínkách jako 
prstence. 

6.9 T A Z A T E L  Jsou takoví lidé, jací se nacházejí na Zemi, na některé z jiných 
planet v této sluneční soustavě? 

R A  Požadujete informaci ze současného prostor/času nebo z kontinua 
prostoru/času? 

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

6.11 T A Z A T E L  Jak sem přišli? 

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

6.12 T A Z A T E L  Před jakou dobou se toto událo v našich letech? 

R A  Mám potíže komunikovat s tímto nástrojem. Musíme prohloubit její 
stav. 

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

6.13 T A Z A T E L  Děkuji. Je tedy celá populace Země, lidská populace na Zemi, jsou 
všichni původně z Maldeku? 

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

6.14 T A Z A T E L  Myslím si, že by bylo vhodné objasnit, jak Zákon jednoty funguje 
v rámci tohoto přemístění bytostí na naši planetu a v rámci sklizně. 

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

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

6.15 T A Z A T E L  Jaká je délka, v našich letech, jednoho takové cyklu v současné 
době? 

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

6.16 T A Z A T E L  Jaké je postavení této planety ve vztahu k postupu cyklů v této 
době? 

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

6.17 T A Z A T E L  Nastane toto nepohodlí během několika let? 

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

6.18 T A Z A T E L  Předpokládám, že po tomto období třiceti let budeme planetou 
čtvrté úrovně. Je to pravda? 

R A  Já jsem Ra. Je tomu tak. 
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6.19 T A Z A T E L  [Je] možné odhadnout, jaké procento současné populace bude 

obývat planetu čtvrté úrovně? 

R A  Sklizeň ještě neproběhla, tudíž odhad pozbývá smyslu. 

6.20 T A Z A T E L  Má tento fakt, že se nyní nacházíme v období přechodu, cokoliv 
společného s důvodem, že poskytujete vaše informace populaci? 

R A  Já jsem Ra. Pobývali jsme mezi vašimi lidmi. Pamatujeme si. 
Pamatujeme si zármutek. Viděli jsme mnohé. Hledali jsme nástroj se 
správnými parametry zkreslení komplexu mysli/těla/ducha a také 
podporující a rozumějící skupinu komplexů mysli/těla/ducha, která by 
akceptovala tyto informace s minimálním zkreslením a s maximální touhou 
sloužit.  

Odpověď je, ve zkratce, ano. Nicméně jsme si přáli, abyste věděli, že v naší 
paměti vám děkujeme. 

6.21 T A Z A T E L  Plavidla ve tvaru disku, které nazýváme UFO, bylo… bylo řečeno, 
že některá přiletěla… možná z planety Venuše. Bylo některé z nich vaším 
plavidlem? 

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

6.22 T A Z A T E L  Před kolika lety v minulosti jste použili plavidla ve tvaru zvonu pro 
příchod sem? 

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

6.23 T A Z A T E L  Fotografie plavidel ve tvaru zvonu a hlášení o kontaktu z Venuše 
existují z doby méně než před třiceti lety. Máte nějaké znalosti těchto 
hlášení? 

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

6.24 T A Z A T E L  Pochází nějaká plavidla UFO, která jsou hlášená v současné době, 
z jiných planet, nebo máte takové znalosti? 

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

6.25 T A Z A T E L  Přiletěli sem v současné době někteří z nich ve vesmírných 
plavidlech? V minulosti, řekněme, třiceti let? 

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

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

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

6.26 T A Z A T E L  Jsem si plně vědom toho, že se primárně zajímáte o rozšíření 
Zákona jednoty. Nicméně je mým úsudkem, který může být chybný, že 
aby se tento materiál rozšířil, bude nezbytné zahrnout otázky, jako je ta, 
kterou jsem právě položil, a to za účelem vytvoření co možná největšího 
rozšíření tohoto materiálu. Pokud toto není předmětné, mohu limitovat 
své otázky pouze na použití Zákona jednoty. Rozumím ale, že v současné 
době je cílem rozšířit tento materiál co nejvíce. Je to správně? 

R A  Já jsem Ra. Toto chápání je pouze mírně zkreslené ve vašem 
pochopení/učení. Přejeme si, abyste pokračovali tak, jak to považujete za 
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správné. To je vaše místo. My tím, že dáváme tyto informace, chápeme 
naše zkreslení porozumění našeho účelu, který je nejenom nabídnutím 
informací, ale také jejich vyvážením v souladu s naším zkresleným 
chápáním jejich relativní důležitosti. Proto se občas setkáte s našimi 
tvrzeními, která budou naznačovat, že nějaká otázka není důležitá. Toto je 
díky našemu vnímání, že daná otázka není důležitá. Nicméně, pokud 
otázka neobsahuje potenciál pro odpověď, která může porušit svobodnou 
vůli, svou odpověď nabídneme. 

6.27 T A Z A T E L  Děkuji mnohokrát. Nechceme unavit nástroj více, než je nutné.  
Značně jsme překročili normální pracovní čas. Mohl byste mi sdělit stav 
nástroje? 

R A  Nástroj je v rovnováze díky vaší péči. Avšak strnulost jejího fyzického 
nosiče narůstá. 

6.28 T A Z A T E L  V tom případě bychom měli pokračovat později. 

R A  My souhlasíme. Pokud tedy nemáte krátkou otázku, odejdeme. 

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

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

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



 

Relace 7 
25. ledna 1981 

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

7.1 T A Z A T E L  Zmínil jste, že jste členy Konfederace planet. Jaké cesty služeb nebo 
typy služeb jsou členům konfederace dostupné? Mohl byste popsat některé 
z nich? 

R A  Já jsem Ra. Předpokládám, že máte na mysli službu, kterou my z 
Konfederace můžeme nabídnout, spíše než službu, která je nám dostupná. 

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

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

R A  Já jsem Ra. Jak jsme právě skrze tento nástroj zopakovali, musíme 
začlenit všechny části vašeho společenského paměťového komplexu v její 
klamné rozpadlé formě. Produkt tohoto může být viděn jako omezení naší 
schopnosti sloužit. 

Máme štěstí, že Zákon služby umocňuje touhy těch, kteří volají. Jinak 
bychom neměli žádnou možnost bytí v tomto času/prostoru v současném 
kontinuu iluze. Ve zkratce, říkáte to v podstatě správně. Myšlenka nebýt 
schopen není částí našeho komplexu základní myšlenkové formy směrem k 
vašim lidem, ale spíše maximální uvážení toho, co možné je. 

7.3 T A Z A T E L  Výrazem umocnění na druhou myslíte to, že pokud deset lidí volá, 
počítáte to, když to srovnáte s planetárním poměrem lidí, jako 100 lidí, 
deset na druhou, což je 100? Je to správně? 

R A  Já jsem Ra. To je nesprávně. Umocnění je sekvenční – jedna, dvě, tři, 
čtyři, každé umocněné dalším číslem. 
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7.4 T A Z A T E L  [Neslyšitelné] použiji příklad. Pokud by deset, pouze deset entit 

potřebovalo vaše služby, jak byste vypočítal jejich volání s užitím 
umocňovacího pravidla? 

R A  Umocnili bychom číslo jedna desetkrát v sekvenci, zvyšujíce číslo do 
desáté mocniny. 

7.5 T A Z A T E L  Jaký by byl výsledek tohoto výpočtu? 

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

7.6 T A Z A T E L  Kolik zhruba entit v současné době volá z planety Země po vaší 
službě? 

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

7.7 T A Z A T E L  Můžete mi říct, jaký je výsledek použití Zákona umocnění na tato 
čísla? 

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

7.8 T A Z A T E L  V jakém okamžiku by bylo toto volání pro vás dostačující, abyste 
otevřeně přišli mezi lidi na Zemi? Kolik entit na Zemi by muselo volat 
Konfederaci? 

R A  Já jsem Ra. Nevypočítáváme pravděpodobnost příchodu mezi vaše lidi 
počtem volání, ale souhlasem celého společensko-paměťového komplexu, 
který se stal vědom nekonečného vědomí všech věcí. Toto bylo možné mezi 
vašimi lidmi pouze v izolovaných případech. 

V případě, kde společenský paměťový komplex, který je služebníkem 
Stvořitele, vidí tuto situaci a má ideu pro odpovídající pomoc, kterou lze 
udělat pouze mezi vašimi lidmi, pak společenský paměťový komplex, který 
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o projekt žádá, jej předloží Radě Saturnu. Pokud je projekt schválen, pak 
je karanténa zdvižena. 

7.9 T A Z A T E L  Mám tu otázku, myslím o té Radě, od Jima. Kdo jsou její členové 
a jak Rada funguje? 

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

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

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

Toto jsou prominentní povinnosti Rady. Jsou schopni v případě jakékoli 
pochybnosti kontaktovat dvacet-čtyřku, kteří poté Radě nabídnou 
souhlas/uvážení/myšlenku. Rada může poté znovu zvážit jakoukoli otázku. 

7.10 T A Z A T E L  Je Rada devíti tatáž, která byla zmíněna v této knize? [Tazatel 
ukazuje na Uri od autora Andrija (Henryho) Puhariche.] 

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

7.11 T A Z A T E L  Jsou jména, o kterých jste mluvil, Mark Probert a Henry Puharich? 

R A  Já jsem Ra. Toto je správně. 

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

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

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

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

Za třetí, máte pravdu v předpokladu, že povolení bylo uděleno v 
času/prostoru, ve kterém bylo vyvinuto a použito vaše první nukleární 
zařízení, pro členy Konfederace, aby pomohli vašim lidem takovým 
způsobem, aby se objevila záhada. To je to, co myslíte upoutávkou a co je 
správně. 

Záhada a neznámá kvalita výskytů, které máme dovoleno nabídnout, mají 
záměr naděje, aby si vaši lidé uvědomili nekonečné možnosti. Až vaši lidé 
pochopí nekonečnost, pak a jedině pak může být brána k Zákonu jednoty 
otevřena. 

7.13 T A Z A T E L  Zmínil jste jak naše lidi, tak ty z Orionu, kteří sem přicházejí. 
Můžete to rozvést? 

R A  Já jsem Ra. Vaše myšlenkové komplexy neodpovídaly vašim vibračním 
zvukovým komplexům. Nejsme schopni odpovědět. Prosím přeformulujte 
otázku. 
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7.14 T A Z A T E L  Zeptám se pouze na Orion. Zmínil jste Orion jako zdroj některých 
kontaktů UFO. Můžete mi říci něco o tomto kontaktu, jeho účelu? 

R A  Já jsem Ra. Zvažte, pokud si přejete, jednoduchý příklad záměrů, které 
jsou špatné/dobré. Tento příklad je Adolf. Toto je váš vibrační zvukový 
komplex. Záměrem je podle všeho sjednotit vybíráním komplexu zkreslení 
nazývaným elita ze společenského paměťového komplexu a poté zotročit 
různými vlivy ty, kteří jsou viděni jako zkreslení ne-elity. Pak je zde koncept 
převzetí společenského paměťového komplexu takto odpleveleného a jeho 
přidání do zkresleného myšlení takzvané skupiny Orionu, jako impéria. 

Oni čelí problému uvolňování velkého množství náhodné energie 
konceptem oddělování. Toto je činí zranitelnými, protože zkreslení mezi 
jejími vlastními členy nejsou harmonizována. 

7.15 T A Z A T E L  Jaká je úroveň skupiny Orionu? 

R A  Já jsem Ra. Jako v případě Konfederace se úrovně hromadného vědomí, 
ze kterého se skládá tato skupina, různí. Je zde velmi málo ze třetí úrovně, 
větší skupina ze čtvrté úrovně, podobně velké množství z páté úrovně1 a 
velmi málo entit z šesté úrovně, které tvoří tuto organizaci. Jejich počet je 
asi jedna desetina našeho v jakémkoliv bodě prostorového/časového 
kontinua, protože problém duchovní entropie jim způsobuje neustálý 
rozpad jejich společenských paměťových komplexů. 

Jejich moc je stejná jako naše. Zákon jednoty si nevybírá světlo nebo 
temnotu, ale je dostupný pro službu ostatním i pro službu sobě samému. 
Nicméně služba ostatním má za následek službu sobě samému, tedy 
zachovává a dále harmonizuje zkreslení těch entit, které hledají inteligentní 
nekonečno skrze tyto disciplíny. 

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

                                                             
1  Není to zcela jasné a je předmětem výkladu, ale tato informace týkající se entit páté 

úrovně zahrnuté ve skupině Orionu může protiřečit informacím daným v otázce 
48.6. 
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Mělo by být poznamenáno, opatrně zváženo a akceptováno, že Zákon 
jednoty je dostupný jakémukoli komplexu společenské paměti, který se 
rozhodl společně usilovat o jakékoli hledání nebo účel, ať už se jedná o 
službu ostatním nebo službu sobě samému. Principy, které jsou prvotními 
zkresleními Zákona jednoty, jsou pak dány do chodu a iluze prostoru/času 
je použita jako médium pro rozvoj výsledků svobodně uskutečněných 
voleb. 

Tedy všechny entity se učí, nehledě na to, co hledají. Všechny se učí totéž, 
některé rychleji, některé pomaleji. 

7.16 T A Z A T E L  Při použití příkladu skupiny páté úrovně nebo komplexu 
společenské paměti skupiny Orion, jaká byla jejich předchozí úroveň 
předtím, než se staly pátou úrovní? 

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

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

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

Vzpomeňte si, že jsme popsali určité podrobnosti, jak ti neorientující se 
ještě směrem k hledání služby ostatním však nalezli a mohou používat 
bránu do inteligentního nekonečna. To je pravda ve všech úrovních v naší 
oktávě. Nemůžeme mluvit za ty nad námi, jak byste řekli, v dalším kvantu 
nebo oktávě bytí. 

Toto je nicméně pravda této oktávy úrovní. Bytosti jsou sklizeny, protože 
vidí a využívají světlo/lásku patřičné úrovně. Ti, kteří našli toto 
světlo/lásku, lásku/světlo bez výhody touhy po službě, mají nicméně ze 



66 RA KONTAKT: UČENÍ ZÁKONA JEDNOTY 

Zákona svobodné vůle právo použití tohoto světla/lásky k jakémukoli 
účelu. 

Také může být doplněno, že jsou systémy studia, které umožňují hledačům 
odloučení dosáhnout těchto bran. Toto studium je stejně obtížné jako to, 
které jsme vám popsali, ale existují takoví, co s vytrvalostí následují studium 
tak, jako vy následujete obtížnou cestu hledání vědění za účelem sloužit. 

Zkreslení vychází z faktu, že ti, kdo hledají službu sobě samému, jsou 
vnímáni Zákonem jednoty zcela stejně jako ti, kteří hledají službu 
ostatním, poněvadž nejsou [snad] všichni jednota? Sloužit sobě samému a 
sloužit ostatním je duální metodou nazývání té samé věci, pokud dokážete 
pochopit podstatu Zákona jednoty. 

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

7.18 T A Z A T E L  Je něco, co bychom mohli učinit, aby měl nástroj více pohodlí? 

R A  Já jsem Ra. Jsou malé úpravy, které můžete udělat. Nicméně jsme nyní 
schopní používat tento nástroj s minimálním zkreslením a bez výrazného 
vyčerpání nástroje. 

Přejete si ptát se dále? 

7.19 T A Z A T E L  Nepřejeme si nástroj příliš unavit. Děkuji vám mnohokrát. Bylo 
to velmi nápomocné. Budeme pokračovat v příští relaci tímto bodem. 
Věřím, že začínám postupu rozumět. Děkuji mnohokrát. 

R A  Já jsem Ra. Zanechávám vás v lásce a světle jednoho nekonečného 
Stvořitele. Jděte tedy kupředu, s radostí, v síle a míru jednoho Stvořitele. 
Adonai. 



 

Relace 8 
26. ledna 1981 

8.0 R A  Já jsem Ra. Vítám vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní 
komunikuji. 

8.1 T A Z A T E L  Mám otázku k tomu, co nazývám upoutávka Konfederace. Má to 
co do činění se svobodnou vůlí. Jak tomu rozumím, Radou byly dovoleny 
určité kontakty, ale je to limitované kvůli svobodné vůli těch, kteří nejsou 
orientovaní způsobem, že by možná kontakt chtěli. Tento materiál, který 
právě vytváříme, bude publikován. Jeho šíření bude závislé na potřebách 
relativně malého počtu lidí na planetě. Mnoho lidí na planetě tento 
materiál nyní chce, ale i když jej vydáme, nebudou si vědomi toho, že je 
dostupný. Je zde nějaká možnost vytvoření nějakého efektu, který bych 
nazval upoutávkou, nebo je to proti principům svobodné vůle? 

R A  Já jsem Ra. Zvažte, chcete-li, cestu, kterou si váš životně-zkušenostní 
komplex zvolil. Zvažte náhody a podivné okolnosti, kde jedna věc 
následovala další. Zvažte to dobře. Každá entita dostane příležitosti, které 
potřebuje. 

Tento informační zdroj-existence nemá užití v životně-zkušenostním 
komplexu každého z těch mezi vašimi lidmi, kteří hledají. Proto je 
upoutávka obecná a není navržená k vyhledání nějakého určitého 
materiálu, ale pouze k naznačení skutečné podstaty iluze. 

8.2 T A Z A T E L  Včera zde bylo určité množství materiálu, který přečtu a kde říkáte: 
„je určité množství přistání, která probíhají. Některá přistání jsou vašich 
lidí. Některá jsou entit vám známých jako skupina z Orionu.“ Moje první 
otázka je, co jste myslel tím „přistání jsou vašich lidí“? 

R A  Já jsem Ra. Vaši lidé dosáhli v přítomnosti tohoto času/prostoru 
technologického pokroku, pokud byste to tak nazvali, být schopni sestrojit 
a létat plavidly tvaru a typu vám známém jako neidentifikované létající 
objekty. Bohužel pro vibrační frekvenci společenského paměťového 
komplexu vašich lidí nejsou tato zařízení určena jako služba lidstvu, ale pro 
potenciální destruktivní účely. To dále zamotává vibrační propojení vašeho 
společenského paměťového komplexu způsobující situaci, kde ani ti 
orientovaní směrem ke službě ostatním, ani ti orientovaní službě sobě 
samému nemohou získat energii/moc, která otevírá pro společenský 
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paměťový komplex bránu do inteligentního nekonečna. Toto pak 
způsobuje malou sklizeň. 

8.3 T A Z A T E L  Jsou toto plavidla našich lidí z úrovní, jak říkáme, kteří nejsou 
v tuto dobu inkarnovaní? Kde mají základnu? 

R A  Já jsem Ra. Ti, o kterých mluvíme, jsou třetí úrovně a jsou součástí 
takzvaného vojenského komplexu z různých společenských skupin a 
struktur vašich lidí. 

Základny se liší. Jsou zde základny, jak byste je nazvali, podmořské ve 
vašich jižních vodách poblíž Baham, a také ve vašich mořích Tichého 
oceánu na různých místech v blízkosti chilských mořských hranic. Existují 
základny na vašem Měsíci, jak tento satelit nazýváte, jež jsou v současné 
době přepracovávány. Jsou základny, které se pohybují na vaší pevnině. 
Jsou základny, pokud byste je tak nazvali, na vaší obloze. Toto jsou 
základny vašich lidí, jsou velmi početné a, jak jsme řekli, potenciálně 
destruktivní. 

8.4 T A Z A T E L  Odkud lidé, kteří obsluhují tato plavidla, pocházejí? Jsou spojení s 
nějakým národem na Zemi? Odkud pocházejí? 

R A  Tito lidé pocházejí ze stejného místa jako vy nebo já. Pocházejí od 
Stvořitele. 

Jelikož jste zamýšlel otázku v jejím povrchním aspektu, tito lidé jsou ti z 
vašich vlád a vlád ostatních, kteří jsou zodpovědní za, jak byste řekli, 
národní bezpečnost. 

8.5 T A Z A T E L  Mám tomu pak rozumět tak, že Spojené státy mají tato plavidla v 
podmořských základnách? 

R A  Já jsem Ra. Říkáte to správně. 

8.6 T A Z A T E L  Jak se Spojené státy naučily technologii k postavení těchto 
pozemních [neslyšitelné]? 

R A  Já jsem Ra. Byl zde komplex mysli/těla/ducha známý vašim lidem 
vibračním zvukovým komplexem Nikola. Tato entita opustila iluzi a 
dokumenty obsahující nezbytná porozumění byly vzaty komplexy 
mysli/těla/ducha sloužícími vaší bezpečnosti národního divizního 
komplexu. Takže vaši lidé se stali zasvěcenými do základní technologie. 
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V případě těch komplexů mysli/těla/ducha, které nazýváte Rusové, byla 
technologie předána jedním z Konfederace před přibližně dvaceti sedmi 
vašimi lety s úmyslem sdílet informace a přinést mír vašim lidem. Entity 
darující tuto technologii se mýlily, ale my jsme udělali mnoho věcí na konci 
tohoto cyklu v pokusu pomoci vaší sklizni, kde jsme poznali bláhovost 
určitých typů pomoci. Tento faktor přispívá k našemu současnému 
opatrnému přístupu, i když potřeba je mnohonásobně větší a volání vašich 
lidí je stále větší. 

8.7 T A Z A T E L  Jsem zmatený těmi plavidly, pro která máme podmořské základny. 
Jsou [neslyšitelné]. Je tato technologie dostatečná k zastínění všech 
ostatních druhů zbraní? Máme pouze schopnost létat v těchto plavidlech, 
nebo jsou jiné zbraně jako jsou… Byly nám poskytnuty [neslyšitelné] nebo 
to jsou jen plavidla pro transport? Jaký je základní mechanismus jejich 
[neslyšitelné]? Je opravdu těžké tomu uvěřit. 

R A  Já jsem Ra. V některých případech je možná nesprávné použít 
pojmenování „plavidla“. Bylo by vhodnější je považovat za výzbroj. Použitá 
energie je ta z pole elektromagnetické energie, která polarizuje zemskou 
sféru. Zbraně jsou dvojího základního druhu: ty, které jsou nazývány 
vašimi lidmi jako psychotronické, a ty, které jsou nazývané vašimi lidmi 
jako částicový paprsek. Množství destrukce, které je obsažené v této 
technologii, je značné a zbraně byly použity v mnoha případech ke změně 
počasí a k posílení vibračních změn, které v současné době obklopují vaši 
planetu. 

8.8 T A Z A T E L  Jak byli schopní toto udržet v tajnosti? Proč nejsou tato plavidla 
užívaná k transportu? 

R A  Vlády každé iluze vašeho společenského rozdělení si přejí zdržet se 
publicity, aby mohlo být zachováno překvapení v případě nepřátelské akce 
od, jak je vaši lidé nazývají, nepřátel. 

8.9 T A Z A T E L  Kolik těchto plavidel mají Spojené státy? 

R A  Já jsem Ra. Spojené státy jich mají v tomto okamžiku pět set sedm tři, 
pět sedm tři [573]. Jsou v procesu navyšování tohoto počtu. 

8.10 T A Z A T E L  Jaká je maximální rychlost jednoho z těchto plavidel? 
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R A  Já jsem Ra. Maximální rychlost těchto plavidel je rovna energii Země na 
druhou. Toto pole se mění. Limit je přibližně polovina rychlosti světla, jak 
byste to nazvali. Toto je kvůli nedokonalostem v návrhu. 

8.11 T A Z A T E L  Nevyřešil by typ tohoto plavidla zcela, nebo nepřiblížil by se k 
řešení mnoha energetických problémů, pokud jde o dopravu? Jsme zvyklí 
přepravovat [neslyšitelné]… přepravovat [neslyšitelné]. 

R A  Já jsem Ra. Technologie, kterou vaši lidé v tomto čase ovládají, je 
schopná vyřešit veškerá omezení, která souží váš komplex společenské 
paměti v tomto současném bodě zkušeností. Nicméně obavy některých 
vašich bytostí se zkresleními, jak byste nazvali, k mocné energii způsobují, 
že jsou tato řešení odepřena, dokud nejsou potřebná tak, že ti se zkreslením 
se mohou dále stát více zkreslenými ve směru k moci. 

8.12 T A Z A T E L  Ve stejnou chvíli, kdy jste se zmínil, že některá z přistání byla 
našich lidí, jste se také zmínil, že některá patřila skupině Orionu. Bavili 
jsme se trochu o skupině Orionu, ale proč zde tato skupina přistává? Jaký 
je jejich účel? 

R A  Já jsem Ra. Jejich účelem je dobýt. Na rozdíl od těch z Konfederace, 
kteří čekají na volání, volá takzvaná skupina Orionu za účelem dobývání 
sama sebe. 

8.13 T A Z A T E L  Co přesně dělají, když přistanou? 

R A  Existují dva typy přistání. V prvním jsou entity z vašich lidí vzaty do 
jejich plavidla a naprogramovány pro budoucí použití. Existují dvě nebo 
tři úrovně programování. Za prvé úroveň, která bude objevena těmi, kdo 
provádějí výzkum. Za druhé spouštěcí program. Za třetí je to druhý a 
nejhlubší spouštěcí program krystalizující entitu, čímž způsobí, že vypadá 
jako bez života a je užitečnou jako druh majáku. To je typ přistání. 

Druhým typem je přistání pod zemskou kůru, kam je vstoupeno z vody. 
Znovu se jedná o oblasti vaší Jižní Ameriky a oblasti Karibiku a v blízkosti 
takzvaného severního pólu. Základny těchto lidí jsou podzemní. 

8.14 T A Z A T E L  Co má skupina Orionu za... jaký je cíl skupiny Orionu s ohledem 
na dobývání? 

R A  Já jsem Ra. Jak jsme již řekli předtím, jejich cílem je nalézt určité 
komplexy mysli/těla/ducha, které vibrují v rezonanci s jejich vlastními 
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vibračními komplexy a poté zotročit ne-elitu, jak můžete nazvat ty, kteří v 
souladu s vibrací Orionu nejsou. 

8.15 T A Z A T E L  Bylo přistání v Pascagoula v roce 1973, kdy Charlie Hickson byl 
vzat na palubu, tímto typem přistání? 

R A  Já jsem Ra. Přistání, o kterém mluvíte, bylo to, co byste nazvali anomálií. 
Nebylo to ani ovlivnění Orionu, ani našich lidí v myšlenkové podobě, ale 
spíše planetární entita vaší vlastní vibrace, která prošla skrze karanténu ve 
vší nevinnosti a v náhodném přistání. 

8.16 T A Z A T E L  Co udělali Charliemu Hicksonovi, když ho vzali na palubu? 

R A  Já jsem Ra. Použili životní zkušenost jeho komplexu mysli/těla/ducha a 
koncentrovali se na existenci komplexů toho, co nazýváte válka. 

8.17 T A Z A T E L  Jak jich využili? 

R A  Já jsem Ra. Použití zkušenosti je učit se. Zvažte rasu, která sleduje film. 
Zažívá příběh a ztotožňuje se s pocity, vjemy a zkušenostmi hrdiny. 

8.18 T A Z A T E L  Byl Charlie Hickson původně stejného komplexu společenské 
paměti, jako ti, kdo jej naložili? 

R A  Já jsem Ra. Tato entita vibračního zvukového komplexu neměla žádné 
spojení s těmi, kteří ji použili. 

8.19 T A Z A T E L  Použili ti, kteří ho unesli, jeho zkušenosti s válkami k učení se 
Zákonu jednoty? 

R A  Já jsem Ra. To je správně. 

8.20 T A Z A T E L  Byly entity, které ho vzaly na palubu... můžete popsat… jaká je 
normální konfigurace těchto entit? Oni [neslyšitelné] spíše neobvyklé. 

R A  Já jsem Ra: Konfigurace jejich bytostí je jejich normální konfigurací. 
Neobvyklost není zajímavá. My sami, když jsme si zvolili misi mezi vašimi 
lidmi, jsme museli vaše lidi studovat, neboť kdybychom přicestovali v naší 
vlastní podobě, byli bychom vnímáni jako světlo. 

8.21 T A Z A T E L  Dobře, z jaké úrovně pocházely entity, které sebraly Charlieho 
Hicksona? Jaká byla jejich úroveň? 

R A  Já jsem Ra. Entity, o které projevujete takový zájem, jsou bytostmi třetí 
úrovně velmi vysokého řádu. Měli bychom vyjádřit pochopení, že tyto 
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entity by nepoužily komplex mysli/těla/ducha Charlieho, kdyby nebylo 
odhodlání této entity být ke službě, předsevzatého před inkarnací. 

8.22 T A Z A T E L  Jaký byl domov nebo původ entit, které Charlieho vzaly? 

R A  Já jsem Ra: Tyto entity jsou z galaxie Sírius. 

8.23 T A Z A T E L  Nejpřekvapivější informace, kterou jste mi dal a které, což musím 
připustit, mám potíže uvěřit, je, že Spojené státy mají 573 plavidel, jak jste 
popsal. Kolik lidí v naší vládě si je vědomo, že máme tyto… kolik lidí 
celkem ze Spojených států si je toho vědomo, včetně těch, kteří spravují 
plavidla? 

R A  Já jsem Ra. Počet vašich lidí se různí, protože jsou v tomto konkrétním 
bodě času/prostoru potřeby ke komunikaci, takže se počet v tomto 
okamžiku zvyšuje. Přibližný počet je jedna pět nula nula [1 500]. Je to 
pouze přibližně, protože jak se vaše iluzorní časové/prostorové kontinuum 
posouvá ze současnosti do současnosti tohoto bodu, mnozí se učí. 

8.24 T A Z A T E L  Kde jsou ta plavidla konstruována? 

R A  Tato plavidla jsou konstruována jedno po druhém na dvou místech: v 
poušti nebo v suchých oblastech vašeho takzvaného Nového Mexika a v 
poušti nebo suchých oblastech vašeho takzvaného Mexika, [přičemž] obě 
instalace jsou pod zemí. 

8.25 T A Z A T E L  Říkáte, že Spojené státy skutečně mají výrobní továrnu v Mexiku? 

R A  Já jsem Ra. Tak jsem to řekl. Smím v tuto chvíli zopakovat, že tento typ 
informace je velmi povrchní a nemá žádnou důležitost v porovnáním se 
studiem Zákona jednoty. Nicméně bedlivě sledujeme tento vývoj v naději, 
že vaši lidé budou sklizeni v míru. 

8.26 T A Z A T E L  Jsem si plně vědom, že tato série otázek je zcela bez důležitosti, ale 
tato konkrétní informace je pro mě tak překvapující, že mě nutí 
zpochybňovat v této věci vaši věrohodnost. Až do tohoto bodu jsem 
souhlasil se vším. Toto je velmi překvapující a nepřipadá mi možné, že by 
se toto tajemství uchovalo v tajnosti dvacet sedm let a že my ovládáme tato 
plavidla. Omlouvám se za svůj postoj, ale řekl jsem si, že budu v tomto 
velmi upřímný. Je pro mě neuvěřitelné, že bychom provozovali továrnu v 
Mexiku, mimo Spojené státy, k výrobě těchto plavidel. Možná se mýlím. 
Tato plavidla jsou fyzická plavidla vyrobená našimi fyzickými lidmi? Mohl 
bych jít dovnitř jednoho a řídit jej? Je to správně? 
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R A  Já jsem Ra. To je nesprávně. Nemohl byste jej řídit. Spojené státy, jak 
nazýváte váš společenský divizní komplex, je vyrábí jako typy zbraní. 

8.27 T A Z A T E L  Není tam tedy žádná posádka? Žádný pilot, jak bych řekl? 

R A  Já jsem Ra. To je správně. 

8.28 T A Z A T E L  Jak jsou řízena? 

R A  Já jsem Ra. Jsou řízena počítačem ze vzdáleného datového zdroje. 

8.29 T A Z A T E L  Proč máme továrnu v Mexiku? 

R A  Já jsem Ra. Nezbytné to je jak kvůli suchosti půdy, tak kvůli téměř úplné 
absenci populace. Proto vaše takzvaná vláda a takzvaná vláda vaší sousedící 
geografické oblasti zřídily podzemní instalaci. Vládní úředníci, kteří 
souhlasili, neznali užití, ke kterému bylo jejich území vybráno, ale 
považovali to za vládní výzkumnou instalaci pro užití v tom, co byste 
nazvali bakteriologická válka. 

8.30 T A Z A T E L  Je toto typ plavidla, kterým byl transportován Dan Fry? 

R A  Já jsem Ra. Ten, který je známý jako Daniel, byl v myšlenkové formě 
transportován myšlenkovou formou iluze vozidla Konfederace za účelem 
předání dat tohoto komplexu mysli/těla/ducha tak, abychom mohli vidět, 
jak by takový typ kontaktu mohl pomoci vašim lidem v odhalování 
inteligentního nekonečna za iluzí limitů. 

8.31 T A Z A T E L  Bylo by možné pro kohokoliv z nás mít nějaký typ kontaktu s 
Konfederací přímějším způsobem? 

R A  Já jsem Ra. V pozorování zkreslení těch, kteří podstoupili tuto sekvenci 
zkušeností, jsme se rozhodli postupně ustoupit, jak bych řekl, od přímého 
kontaktu myšlenkovou formou. Zdá se, že nejmenší zkreslení je dostupné 
v komunikaci z mysli do mysli. Proto žádost být vzatý na palubu není to, 
čím se chceme zabývat. Jste nejvíce užitečný ve vaší současné orientaci. 

8.32 T A Z A T E L  Důvodem, proč jsem se tolik dotazoval na plavidla, o kterých jste 
řekl, že je Spojené státy řídí, je to, že pokud toto zahrneme do knihy, 
způsobí to mnoho problémů. Je to něco, co uvažuji zcela z knihy vyjmout, 
nebo se vás na to musím vyptat se značnými detaily. Je obtížné se vůbec v 
této oblasti ptát, ale chtěl bych o tom možná položit ještě několik dalších 
otázek s možností to pak vynechat z knihy. Jaké jsou průměry těchto 
plavidel, která Spojené státy [neslyšitelné]? 
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R A  Já jsem Ra. Navrhuji, aby toto byla poslední otázka této relace. Budeme 
hovořit v příští relaci, jak uznáte za vhodné, a žádáme, abyste byli řízeni 
pouze vlastním úsudkem. 

Přibližný průměr, vzhledem k několika modelovým změnám, je dvacet tři 
vašich stop, jak měříte. 

Můžeme se v tuto chvíli zeptat, zda máte potřebnou krátkou otázku 
předtím, než ukončíme tuto relaci? 

8.33 T A Z A T E L  Je zde něco, co můžeme udělat, aby byl nástroj ve větším pohodlí? 

R A  Já jsem Ra. Nástroj je dobře vyvážen. Je možné udělat malé korekce v 
konfiguraci páteře nástroje, aby byla přímější. Pokračujte také v pečlivém 
dohlížení na polohu a orientaci použitých symbolů. V této konkrétní relaci 
je kadidelnice mírně mimo, a proto tento nástroj zažije mírné nepohodlí. 

8.34 T A Z A T E L  Je kadidelnice mimo vzhledem k úhlu nebo vzhledem k 
podélnému posunutí? 

R A  Je to přibližně třístupňová výchylka ze správné kolmosti. 

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



 

Relace 9 
27. ledna 1981 

9.0 R A  Já jsem Ra. Vítám vás v lásce a světle našeho nekonečného Stvořitele. 
Nyní komunikujeme. 

9.1 T A Z A T E L  Zcela jistě hodláme učinit Zákon jednoty hlavní částí této knihy. 
Omlouvám se, že jsem těmito tématy odbočil. Jsme v pozici, řekněme, 
chození okolo toho, jakým směrem s knížkou do začátku jít. Z tohoto 
důvodu jsem kladl několik otázek a pravděpodobně budu klást více otázek 
v předních částech těchto relací, které budou poněkud bezvýznamné s 
ohledem na užití Zákona jednoty [a to] kvůli mé vlastní neznalosti toho, 
co dělám. Nicméně předpokládám, že se [v tom] rychle stanu schopnějším, 
jak budeme pokračovat. 

Mám několik otázek, které jsou pravděpodobně bezvýznamné, ale rád bych 
je vyřídil. Trochu mě znepokojují. 

Je pro vás možné doporučit vydavatele pro tuto knížku? 

R A  Já jsem Ra. Ne. 

9.2 T A Z A T E L  Je pro vás možné nám říct cokoliv z našich minulých inkarnací, 
našich minulých zkušeností před touto inkarnací? 

R A  Já jsem Ra. Je to možné. Nicméně taková informace jako tato je pečlivě 
střežena vaším bytostným celkem mysli/těla/ducha tak, aby vaše zkušenosti 
v současném prostoru/času nebyly zředěné. 

Nechte nás skenovat vaše bytí pro získání neškodného materiálu. [20 
sekundová pauza.] Jsem, ve zkreslení [zvaném] přání pro vaše osvobození 
od předsudku, schopen mluvit pouze obecně. 

Bylo zde několik období, kdy tato skupina pracovala a žila společně. Vztahy 
se různily. Je zde vyvážená karma, jak ji nazýváte; každý je tak učitelem 
každého. Práce zahrnovala léčení, pochopení použití energie země a práci v 
pomoci civilizacím, které volaly právě tak, jak to vaše sféra dělá a my 
přicházíme. Toto zakončuje materiál, který považujeme za neškodný. 

9.3 T A Z A T E L  Léčitelská cvičení, která jste nám dali, jsou takové povahy, že je 
nejlepší se v jednu dobu soustředit jen na určité cvičení. Chtěl bych se v 
tuto chvíli zeptat, na které cvičení bych se měl soustředit… možná malá 
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změna ve cvičeních… měl bych se soustředit na [neslyšitelné], řekněme 
dnes v noci? 

R A  Já jsem Ra. Znovu [říkám], že řídit váš úsudek je pronikání do vašeho 
zkreslení kontinua prostoru/času nazývaného budoucnost. Mluvit o 
minulosti nebo současnosti v rámci omezení našeho zkreslení/úsudku je 
akceptovatelné. Vést místo vyučování/učení je neakceptovatelné pro naše 
zkreslení ve smyslu vyučování/učení se. Místo toho můžeme navrhnout 
proces, kde si každý vybere první z daných cvičení v pořadí, v němž jsme je 
uvedli, které ve svém úsudku cítíte, že není plně pochopeno vaším 
komplexem mysli/těla/ducha. 

Toto je správná volba, začít od základů, ujistit se, že základy stavby jsou 
pevné. Posoudili jsme pro vás intenzitu této snahy, pokud jde o energetický 
výdej. Vezměte toto na mysl a buďte trpěliví, neboť jsme nepředali krátký 
nebo snadný program učení/vyučování [o] vědomí. 

9.4 T A Z A T E L  Proces evoluce planetární populace chápu tak, že populace má na 
postup určitou dobu. Ta je rozdělena do tří cyklů po 25 000 letech. Na 
konci [období] 75 000 let planeta sama postoupí. Co způsobuje, že tato 
situace nastává… přesnost let, 25 000 let atd.? Začněme tím, co to 
nastavilo.  

R A  Já jsem Ra. Představte si, chcete-li, určitou energii, která, zvnějšku 
tekoucí a zevnitř tuhnoucí, utvořila malou oblast stvoření řízenou vaší 
Radou Saturnu. Pokračujte v pozorování rytmu tohoto procesu. Žijící tok 
tvoří rytmus, který je tak nevyhnutelný jako jedny z vašich hodin. Každá z 
vašich planetárních entit začala první cyklus, když energetický bod byl v 
tomto prostředí schopný podporovat tyto zkušenosti mysli/těla [těchto 
entit]. Takže každá z vašich planetárních entit je na odlišném cyklickém 
plánu, jak byste jej mohli nazvat. Načasování těchto cyklů je měření rovné 
části inteligentní energie. 

Tato inteligentní energie nabízí typ hodin. Cykly se pohybují tak přesně, 
jako hodiny odbíjejí vaši hodinu. Proto se brána z inteligentní energie do 
inteligentního nekonečna otvírá bez ohledu na okolnost odbíjení hodiny. 

9.5 T A Z A T E L  Původní, první entity na této planetě… jaký byl jejich původ? Kde 
se nacházely předtím, než byly na této planetě? 

R A  Já jsem Ra. První entity na této planetě byly voda, oheň, vzduch a země. 
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9.6 T A Z A T E L  Lidé, kteří tu nyní jsou… první lidé, [neslyšitelné] jako my… 

odkud přišli? Jak se vyvíjeli? 

R A  Já jsem Ra. Mluvíte o zkušenosti z třetí úrovně. První z těch, kteří sem 
přišli, byli přeneseni z jiné planety ve vaší sluneční soustavě vámi nazývané 
jako Rudá planeta, Mars. Prostředí této planety se stalo neobyvatelné pro 
bytosti třetí úrovně. Tudíž první entity této rasy byly, jak byste to nazvali, 
poněkud manipulováni těmi, kdo byli strážci té doby. 

9.7 T A Z A T E L  Jaká je to rasa a jak se sem z Marsu dostali? 

R A  Já jsem Ra. Ona rasa je [tvořená] kombinací komplexů mysli/těla/ducha 
těch z vámi zvané Rudé planety a opatrnou sérií genetických úprav 
provedenou strážci té doby. Tyto entity se dostaly nebo byly uchovány pro 
zkušenost na vaší sféře typem rození, který je ne-reproduktivní, ale který se 
skládá z přípravy genetického materiálu pro inkarnaci komplexů 
mysli/těla/ducha oněch entit z Rudé planety. 

9.8 T A Z A T E L  Pak předpokládám, že tím říkáte, že strážci přesunuli onu rasu sem 
poté, co na Marsu vyhynula z fyzické existence, jak ji známe. Je to správně? 

R A  Já jsem Ra. To je správně. 

9.9 T A Z A T E L  Strážci očividně jednali s pochopením Zákona jednoty, když toto 
prováděli. Můžete vysvětlit použití Zákona jednoty v tomto procesu? 

R A  Já jsem Ra. Zákon jednoty byl pojmenován těmito strážci jako přinášení 
moudrosti strážců v kontaktu s entitami z Rudé planety, a tudíž splynutí 
společenského paměťového komplexu rasy strážců a rasy z Rudé planety. 
To si ovšem vzalo vzrůstající množství zkreslení do použití Zákona jednoty 
z pohledu jiných strážců a kvůli tomuto počátečnímu činu byla zavedena 
karanténa této planety, neboť bylo pociťováno, že byla zmenšena svobodná 
vůle těch z Rudé planety. 

9.10 T A Z A T E L  Následovaly entity z Rudé planety Zákon jednoty před opuštěním 
Rudé planety? 

R A  Entity Rudé planety se pokoušely naučit Zákony lásky, což tvoří jedno 
z primárních zkreslení Zákona jednoty. Nicméně tendence těchto lidí 
směrem k agresivním činům způsobily takové těžkosti v atmosférickém 
prostředí jejich planety, že se stala neobyvatelnou pro zkušenosti třetí 
úrovně před koncem jejího cyklu. Proto nebyly entity z Rudé planety 
sklizeny a pokračovaly v pokusu učit se Zákon lásky ve vaší iluzi. 
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9.11 T A Z A T E L  Před jakou dobou se toto přemístění z Rudé planety na Zemi 
uskutečnilo? 

R A  Já jsem Ra. Ve vašem čase se toto přemístění uskutečnilo před přibližně 
sedm pět nula nula nula [75 000] lety. 

9.12 T A Z A T E L  Před 75 000 lety? 

R A  Já jsem Ra. To je přibližně správně. 

9.13 T A Z A T E L  Byly nějaké entity té podoby, kterou mám nyní já – dvě paže, dvě 
nohy – na této planetě předtím, než se toto přemístění uskutečnilo? 

R A  Já jsem Ra. Byli zde návštěvníci vaší sféry v různých časových obdobích 
za poslední čtyři miliony vašich let, mluvíme přibližně. Tito návštěvníci 
neovlivňují cyklus planetární sféry. Nebyla třetí úrovně ve svém prostředí 
do doby předtím zmíněné. 

9.14 T A Z A T E L  Potom zde byly entity druhé úrovně v době před přibližně 75 000 
lety. Jaké typy entit to byly? 

R A  Druhá úroveň je úrovní života vyšších rostlin a života živočichů, které 
existují bez vzestupného pohybu směrem k nekonečnu. Tyto bytosti druhé 
úrovně jsou oktávy vědomí právě tak, jak nacházíte různé orientace vědomí 
mezi vědomými entitami vaší vibrace. 

9.15 T A Z A T E L  Měly některé z těchto entit druhé úrovně tvary jako my – dvě paže, 
dvě nohy, hlavu – a chodily vzpřímeně na dvou nohách? 

R A  Já jsem Ra. Dvě vyšší z pod-vibračních úrovní bytostí druhé úrovně měly 
konfiguraci jako dvounožec, jak jste zmínil. Nicméně vzpřímený pohyb, 
který prožíváte, nebyl zcela uskutečňován těmito bytostmi, které měly 
tendenci se naklánět dopředu, přičemž stěží opouštěly čtvernohou pozici. 

9.16 T A Z A T E L  Odkud tyto bytosti pocházely? Byly produktem evoluce, jak je 
chápána našimi vědci? Vyvinuly se z původního materiálu země, o kterém 
jste hovořil? 

R A  Já jsem Ra. To je správně. 

9.17 T A Z A T E L  Vyvíjí se pak tyto bytosti z druhé do třetí úrovně? 

R A  Já jsem Ra. To je správně, ačkoli nemůže být zaručeno, kolik cyklů bude 
entita potřebovat, než se naučí lekce uvědomění si sebe sama, které jsou 
předpokladem pro přechod do třetí úrovně. 
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9.18 T A Z A T E L  Je nyní na naší planetě nějaká určitá rasa lidí, která sem byla 

inkarnována z druhé úrovně? 

R A  Já jsem Ra. Na vaší sféře nejsou v současné době komplexy vědomí druhé 
úrovně. Nicméně jsou zde dvě rasy, které používají podobu druhé úrovně. 
První tvoří entity z planetární sféry, kterou nazýváte Maldek. Tyto entity 
odpracovávají své komplexy porozumění skrze sérii toho, co byste nazvali 
karmickou restitucí. Žijí uvnitř pasáží vašeho hlubšího podzemí a jsou vám 
známi jako „bigfoot“ (sněžný muž). 

Druhé rase je nabízeno obydlí této úrovně strážci, kteří si přejí dávat 
komplexům mysli/těla/ducha těch, kteří jsou této úrovně, v určité době 
adekvátně připravené fyzické nosiče, jak byste nazvali tyto chemické 
komplexy, v případě, že by byla, jak byste to nazvali, nukleární válka. 

9.19 T A Z A T E L  Nerozuměl jsem, pro co tyto nosiče nebo bytosti byly, které by 
byly vhodné v případě nukleární války. 

R A  Já jsem Ra. Jsou to bytosti, které existují jako instinktivní (pudové) 
bytosti druhé úrovně a jsou drženy jako rezerva ve formě, kterou byste 
nazvali genovou bankou pro případ, že by byly tyto komplexy těl potřeba. 
Tyto komplexy těl jsou velice schopné odolat vážné radiaci, což by 
komplexy těl, jež nyní obýváte, nemohly. 

9.20 T A Z A T E L  Kde se tyto komplexy těl nacházejí? 

R A  Já jsem Ra. Tyto komplexy těl druhé rasy přebývají v neobydleném 
hlubokém lese. Je jich mnoho na různých místech na povrchu vaší planety. 

9.21 T A Z A T E L  Jsou to tvorové typu „bigfoot“ (sněžný muž)? 

R A  Já jsem Ra. To je správně, ačkoli bychom je nenazvali sněžnými muži, 
protože jsou vzácní a jsou velmi schopní uniknout odhalení. První rasa je 
méně schopná si být vědoma blízkosti jiných komplexů mysli/těla/ducha, 
ale tyto bytosti jsou velice schopné utéct díky svým technologickým 
porozuměním [z dob] před svými zdejšími inkarnacemi. Tyto entity se 
zářícíma očima jsou ty, které jsou vašim lidem nejznámější. 

9.22 T A Z A T E L  Takže jsou zde dva typy bytostí sněžného muže. Správně? 

R A  Já jsem Ra. Toto bude poslední otázka. 
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Jsou zde tři typy bytostí sněžného muže, pokud přijmete tento vibrační 
zvukový komplex použitý pro tři tak odlišné komplexy mysli/těla/ducha. 
První dvě jsme popsali. 

Třetí je myšlenková forma. 

9.23 T A Z A T E L  Plánujeme dnes později udělat druhou relaci, pokud je toho 
nástroj schopen, a chtěl bych se zeptat… věřit, že je to možné… a také, zda 
je tu něco, co můžeme udělat, abychom nástroji pomohli zvýšit pohodlí. 

R A  Já jsem Ra. Tento nástroj bude potřebovat malou úpravu jemných částí 
jejího komplexu těla. Zkreslení jsou díky zablokování energetického centra, 
které byste nazvali epifýzou. 

Zanechávám vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte 
kupředu, a proto s radostí, v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai. 



 

Relace 10 
27. ledna 1981 

10.0 R A  Já jsem Ra. Vítám vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní 
komunikuji. 

10.1 T A Z A T E L  Myslím si, že by nám leccos ozřejmilo, kdybychom se vrátili v čase 
do doby těsně před přesunem duší z Maldeku; abychom viděli, jak Zákon 
jednoty působil s ohledem na tento přesun a proč to bylo nezbytné. Co se 
stalo Maldeku… nebo lidem na Maldeku, že ztratili svou planetu? Jak 
dávno se to stalo? 

R A  Já jsem Ra. Lidé Maldeku měli civilizaci poněkud podobnou 
společenskému komplexu vám známému jako Atlantida v tom, že získali 
mnohé technologické informace a používali je bez péče o zachování své 
sféry, což vedlo k větší míře komplexu myšlenek, nápadů a činů, které 
můžete spojit s vaší takzvanou negativní polaritou neboli službou sobě 
samému. 

Toto však bylo z větší části vyjádřeno v upřímné struktuře 
přesvědčení/myšlenek, která se pro vnímání komplexů mysli/těla této sféry 
zdála být pozitivní a službou ostatním. Devastace, která zničila jejich 
biosféru a způsobila její rozklad, vznikla z toho, čemu říkáte válka. 

Eskalace dosáhla nejvyššího stupně v technologii, kterou tento společenský 
paměťový komplex měl ve svém vlastnictví v prostoru/času v té době. 
Jednalo se o čas přibližně před sedm nula pět nula nula nula, před sedmi 
sty a pěti tisíci [705 000] vašimi lety. Cykly na této sféře započaly mnohem, 
mnohem dříve díky její relativní schopnosti podporovat životní formy 
první dimenze v dřívějším čase prostorového/časového kontinua vaší 
sluneční soustavy. Tyto entity byly touto událostí tak traumatizovány, že 
se ocitly v tom, co můžete nazvat uzlem nebo spletí strachu společenského 
komplexu. Část vašeho času uběhla. Nikdo na ně nemohl dosáhnout. 
Žádné bytosti jim nemohly pomoci. 

Přibližně před vašimi šesti sty tisíci [600 000] lety byli členové Konfederace 
té doby schopni rozvinout společenský paměťový komplex a rozplést uzel 
strachu. Entity pak byly schopné si vzpomenout, že jsou vědomé. Toto 
povědomí je vzalo do bodu, který byste nazvali nižší astrální rovinou, kde 
mohly být podporovány, dokud nebyl každý komplex mysli/těla/ducha 
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konečně z tohoto traumatu vyléčen do té míry, že každá entita byla schopná 
přezkoumat zkreslení, jež prožívala v předešlém komplexu života/iluze. 

Po této zkušenosti učení/vyučování bylo skupinou rozhodnuto vzít na sebe 
typ toho, co byste mohli nazvat, vyrovnáním karmy. Pro tento účel 
vstoupili do inkarnace do vaší planetární sféry v tom, co nebyly přijatelné 
lidské formy. Toto pak prožívali a prožívají, dokud nejsou zkreslení 
destrukce vyměněny za zkreslení směrem k touze po méně zkreslené vizi 
službě ostatním. 

Protože to bylo vědomé rozhodnutí velké většiny těch bytostí se zkušeností 
z Maldeku, začal přechod na tuto planetu před přibližně pěti sty tisíci [500 
000] vašimi roky a byl použit typ komplexu těla v té době dostupný.1 

10.2 T A Z A T E L  Byl v té době dostupný komplex těla ten, který my nazýváme jako 
opičí typ? 

R A  To je správně. 

10.3 T A Z A T E L  A transformovaly se nyní nějaké entity z Maldeku? Jsou nyní stále 
druhé úrovně nebo nyní tvoří nějakou planetu třetí úrovně? 

R A  Vědomí těchto entit bylo vždy třetí úrovně. Zmírňující mechanismus 
byl navržen vložením tohoto vědomí do fyzických chemických komplexů 
druhé úrovně, které nejsou schopné obratnosti nebo manipulace do té 
míry, která je vlastní činnostem zkreslení třetí úrovně komplexu mysli. 

10.4 T A Z A T E L  Dobře, posunuly se nyní některé z těchto entit, prodělaly, 
řekněme, vzestup na konci cyklu dlouhého sedmdesát pět tisíc let a dostaly 
se ven z těla druhé úrovně do těl typu úrovně třetí? 

R A  Já jsem Ra. Mnoho z těchto entit bylo schopno odstranit nashromáždění 
toho, čemu říkáte karma, a tudíž bylo schopno přijmout cyklus třetí úrovně 
uvnitř těla třetí úrovně. Většina těchto bytostí takto úspěšných se 
inkarnovala jinde ve stvoření pro následující cyklus ve třetí úrovni. Jak tato 
planeta dosáhla třetí úrovně, několik málo těchto entit se bylo schopno 
přidat k vibraci této sféry ve formě třetí úrovně. Zůstalo několik, které ještě 
nezmírnily skrze koordinaci zkreslení mysli/těla/ducha předešlé činy, které 
dříve vykonaly. Proto zůstávají. 

10.5 T A Z A T E L  Jsou ti, o kterých hovoříte, sněžný muž? 

                                                             
1  Datumy z této odpovědi se zdají být v rozporu s těmi z odpovědi 21.5. 
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R A  Já jsem Ra. Jsou jedním typem bytostí sněžného muže. 

10.6 T A Z A T E L  Pak je tedy naše současná rasa tvořena několika, kteří původně 
přišli z Maldeku, a z docela velkého počtu těch, kteří přišli z Marsu. Jsou 
zde entity i z jiných míst? 

R A  Já jsem Ra. Jsou zde bytosti prožívající vaše kontinuum času/prostoru, 
které pocházejí z mnoha, mnoha míst, jak byste to nazvali, stvoření, protože 
když nastane změna cyklu, tak ti, kteří musejí opakovat, pak najdou 
planetární sféru vhodnou pro toto opakování. Je to poněkud neobvyklé pro 
planetární komplex mysli/těla/ducha obsahovat bytosti z mnoha, mnoha 
odlišných míst, ale hodně to vysvětluje, protože jak vidíte, zažíváte výskyt 
třetí úrovně s velkým počtem těch, kteří musí cyklus opakovat. Bylo a je 
proto obtížné sjednotit orientaci, a to dokonce i s pomocí mnoha z vašich 
vyučujících/učících se. 

10.7 T A Z A T E L  Když byl Maldek zničen, měli všichni lidé z Maldeku problém 
nebo byli někteří pokročilí natolik, aby se přesunuli na jiné planety? 

R A  Já jsem Ra. Při události planetárního rozpadu nikdo neunikl, protože je 
to děj, který se vrací ke společenskému komplexu vlastního planetárního 
komplexu. Nikdo neunikl uzlu nebo spleti. 

10.8 T A Z A T E L  Existuje v současnosti nebezpečí, že by se to stalo Zemi? 

R A  Já jsem Ra. Cítíme, že toto vyhodnocení takzvané budoucnosti vašeho 
planetárního komplexu mysli/těla/ducha může být méně než neškodné. 
Pouze řekneme, že podmínky mysli pro takový vývoj technologie a takové 
rozvinutí existují. 

Je to zkreslení naší vize/porozumění, že komplexy mysli a ducha těch z 
vašich lidí spíše potřebují zorientování (nasměrování), než že by „hračky“ 
potřebovaly demontovat, protože nejsou všechny věci, které existují, částí 
Stvořitele? Proto je vaší ctí/povinností si svobodně vybrat. 

10.9 T A Z A T E L  Když nastane graduace a entita nebo entity se přemístí na konci 
cyklu z jedné planety na jinou, jakou formou cestují z jedné planety na 
jinou? 

R A  Já jsem Ra. Ve schématu Stvořitele je prvním krokem bytostného celku 
mysli/těla/ducha umístění svého zkreslení komplexu mysli/těla/ducha na 
správné místo lásky/světla. Toto se dělá pro zajištění správného léčení 
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komplexu a eventuální sladění s komplexem bytostného celku. Toto trvá 
velmi variabilní délku vašeho prostoru/času. 

Poté, co je to hotové, je zkušenost cyklu rozpuštěna a filtrována, dokud 
nezůstane pouze destilát zkreslení ve své čisté formě. V tomto momentě 
hodnotí bytostný celek mysli/těla/ducha potřeby úrovně svého bytí a vybírá 
si vhodnější nové prostředí buď pro opakování cyklu, nebo pro posun vpřed 
do cyklu dalšího. Toto je způsob sklizně, střežený a hlídaný mnohými. 

10.10 T A Z A T E L  Když je entita přesouvána z jedné planety na jinou, je přesouvána 
myšlenkou nebo v plavidle? 

R A  Já jsem Ra. Bytostný celek mysli/těla/ducha je jedním se Stvořitelem. 
Není zde žádné zkreslení času/prostoru. Proto je to záležitost myšlení na 
přesnou lokaci v nekonečném poli časů/prostorů. 

10.11 T A Z A T E L  Zatímco je entita inkarnovaná v této třetí úrovni a v tomto čase, 
může se učit, aniž by vědomě věděla, co dělá, nebo se může učit poté, co si 
je vědomě vědoma, že se učí ve způsobech Zákona jednoty. Druhý způsob 
entitě umožňuje velice zrychlit svůj růst. Není toto správně? 

R A  Já jsem Ra. To je správně. 

10.12 T A Z A T E L  Pak, ačkoliv si to mnohé entity neuvědomují, je to, co si skutečně 
přejí, zrychlení svého růstu, a je jejich prací toto objevit během inkarnace. 
Je správně to, že mohou zrychlit svůj růst mnohem více během inkarnace 
ve třetí úrovni než mezi inkarnacemi této úrovně? 

R A  Já jsem Ra. To je správně. Pokusíme se pohovořit o tomto konceptu. 

Zákon jednoty má jako jedno ze svých primárních zkreslení, zkreslení 
svobodné vůle. Takže každá entita může svobodně přijmout, odmítnout 
nebo ignorovat komplexy mysli/těla/ducha kolem sebe a ignorovat stvoření 
jako takové. Jsou mnozí ve vašem zkreslení společenského paměťového 
komplexu, kteří jsou v tomto času/prostoru angažováni denně, jak byste 
řekli, v práci v rámci Zákona jednoty v jednom z jeho primárních zkreslení; 
to jest ve způsobech lásky. 

Avšak pokud by tato stejná entita, která je předpojatá z hlubin svého 
komplexu mysli/těla/ducha směrem k lásce/světlu, měla potom přijmout 
odpovědnost za každý moment časové/prostorové akumulace současných 
momentů, které jsou jí dostupné, pak může takováto entita posílit svůj 
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vývoj stejným způsobem, jako jsme popsali posílení volání vašeho zkreslení 
společenského komplexu ke Konfederaci2. 

10.13 T A Z A T E L  Mohl byste popsat trochu odlišným způsobem, jak toto volání 
posílíme? 

R A  Já jsem Ra. Pochopili jsme vás, že máme mluvit o naší předchozí 
informaci. Volání začíná s jedním. Toto volání je rovné nekonečnu a není, 
jak byste řekli, počítáno. Je to základní kámen. Je přidáno druhé volání. 
Třetí volání zesiluje nebo zdvojnásobuje druhé a tak dále, každý další 
volající zdvojnásobuje nebo uděluje sílu všem předešlým voláním. Takže 
volání mnoha vašich lidí je velmi, velmi zesíleno a ohromně slyšeno směrem 
do nekonečných dosahů jednoho Stvořitele. 

10.14 T A Z A T E L  Mohl byste uvést, pro obecný rozvoj čtenáře této knihy, některé z 
praktik nebo cvičení, která je vhodné provádět, aby produkovala zrychlení 
směrem k Zákonu jednoty? 

R A  Já jsem Ra. 

Cvičení jedna. Toto je nejvíce ústřední a použitelné uvnitř vašeho 
komplexu iluzí. Moment obsahuje lásku. To je lekce/cíl této iluze nebo 
úrovně. Cvičení spočívá ve vědomém hledání lásky ve zkresleních 
povědomí a porozumění. První pokus je základním kamenem. Na tomto 
výběru spočívá zbytek životní zkušenosti entity. V momentě druhého 
hledání lásky začíná přidávání. Třetí hledání zesiluje druhé, čtvrté zesiluje 
nebo zdvojnásobuje třetí. Jako s předchozím typem zesilování zde bude 
nějaká ztráta síly kvůli chybám uvnitř hledání ve zkreslení neupřímnosti. 
Nicméně vědomé prohlášení, sebe sama k sobě, touhy hledat lásku je tak 
ústředním aktem vůle, že je, tak jako předtím, ztráta síly kvůli tomuto tření 
bezvýznamná. 

Cvičení dvě. Vesmír je jedna bytost. Když si komplex mysli/těla/ducha 
prohlíží jiný komplex mysli/těla/ducha, vidí Stvořitele. Toto je užitečné 
cvičení. 

Cvičení tři. Hleďte do zrcadla. Vizte Stvořitele. 

Cvičení čtyři. Hleďte na stvoření, které obklopuje komplex 
mysli/těla/ducha každé entity. Vizte Stvořitele. 

                                                             
2  Popsáno v 7.3-5. 
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Základem nebo předpokladem těchto cvičení je záliba v tom, co by mohlo 
být nazváno meditací, rozjímáním nebo modlitbou. S tímto přístupem 
mohou být tato cvičení zpracována. Bez něj neklesnou data ke kořenům 
stromů mysli, a tím nebudou aktivovat a zušlechťovat tělo a dotýkat se 
ducha. 

10.15 T A Z A T E L  Přemýšlel jsem o příchodu civilizace Atlantidy a Lemurie, o 
způsobu, jak tyto civilizace vznikly a odkud přišly [neslyšitelné] civilizací? 

R A  Já jsem Ra. Toto je poslední otázka této relace. Civilizace Atlantidy a 
Lemurie nebyly jedna, ale dvě. Pojďme se prvně podívat na entity Mu. 

Byly to bytosti poněkud primitivní povahy, ale měly velmi vyspělá 
duchovní zkreslení. Civilizace byla částí tohoto cyklu, žila dříve v tomto 
cyklu v čase přibližně před pět tři nula nula nula, padesáti třemi tisíci [53 
000] roky. Bylo to užitečné a mírumilovné místo, které bylo potopeno do 
oceánu během přizpůsobování se tektonických desek vaší sféry, a to ne kvůli 
jejich vlastnímu zapříčinění. 

Vyslali ty, kteří přežili, a dostali se na mnoho míst, která nazýváte Ruskem, 
Severní Amerikou a Jižní Amerikou. Indiáni, ke kterým jste začali cítit 
sympatie ve vašem zkreslení společenského komplexu, jsou potomci těchto 
entit. Tak jako jiní inkarnovaní v tomto cyklu přišli odjinud. Nicméně tyto 
konkrétní entity byly ve velké míře vzaty z planety druhé úrovně, která měla 
určité těžkosti v dosažení podmínek třetí úrovně kvůli stáří svého slunce. 
Tato planeta byla z galaxie Deneb. 

Rasa Atlantidy byla velice konglomerátním společenským komplexem, 
který začínal vznikat před přibližně tři jedna nula nula nula, třiceti jedna 
tisíci [31 000] roky v minulosti vaší iluze prostorového/časového kontinua. 
Byla to pomalu rostoucí a velmi zemědělská společnost do [doby] přibližně 
před jedna pět nula nula nula, patnácti tisíci [15 000] vašimi roky. Rychle 
dosáhla vysoce technologického poznání, což jí umožnilo použít 
inteligentní nekonečno méně informativním způsobem. 

Můžeme dodat, že také používali inteligentní energii, skvělým způsobem 
manipulovali přirozenými přítoky indigových nebo epifýzových paprsků z 
božské nebo nekonečné energie. Tudíž byli schopní vytvářet životní formy. 
Toto začali dělat namísto léčení a zdokonalování svých vlastních komplexů 
mysli/těla/ducha a tím otočili své zkreslení směrem k tomu, co byste mohli 
nazvat negativním. 
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Přibližně před jedenácti tisíci [11 000] vašimi roky způsobila první z, jak 
nazýváte, válek přibližně čtyřiceti procentům této populace opuštění této 
úrovně z důvodu dezintegrace těla. Druhý a nejničivější z konfliktů proběhl 
před přibližně jedna nula osm dva jedna, deseti tisíci osmi sty dvaceti 
jedním [10 821] rokem podle vaší iluze. To změnilo konfiguraci povrchu 
a velká část Atlantidy už nebyla, byla zaplavena. Tři z pozitivně 
orientovaných skupin z Atlantidy opustily toto geografické místo [ještě] 
před touto devastací a usadily se v oblastech hor, které nazýváte Tibet, které 
nazýváte Peru a které nazýváte Tureckem. 

Máte nějaké stručné otázky předtím, než uzavřeme toto setkání? 

10.16 T A Z A T E L  Pouze jednu mimo to, co můžeme udělat pro to, aby byl nástroj 
více v pohodlí. Mám jenom jednu další otázku. Rád bych dostal krátkou 
informaci o slovu, které používáte, „galaxie“. 

R A  Já jsem Ra. Používáme termín známý vašim lidem zvukovým vibračním 
komplexem „galaxie“. Bereme v potaz, že některé galaxie obsahují jeden 
systém planetárních a slunečních skupin, jiné [jich] obsahují několik. 
Nicméně důležitost lokace v nekonečné časové/prostorové rozměrnosti je 
tak malá, že bereme v potaz zkreslení, které může být obsaženo v takto 
dvojznačném termínu. 

10.17 T A Z A T E L  Poukázali byste tedy na devět planet a naše slunce, které máme zde 
v naší soustavě, jako na sluneční galaxii? 

Ra. Nepoukázali bychom. 

10.18 T A Z A T E L  Kolik hvězd, přibližně, by bylo v galaxii? 

R A  To závisí na galaktické soustavě. Vaše vlastní, jak víte, obsahuje mnoho, 
mnoho milionů planetárních entit a hvězdných těles. 

10.19 T A Z A T E L  Zkoušel jsem se dostat k definici, kterou jste použili pro galaxii. 
Zmínil jste je několikrát a zdálo se mi to [neslyšitelné], co nazýváte galaxií, 
my nazýváme planetární soustavou. Je zde nějaký způsob, jak učinit nástroji 
více pohodlí? 

R A  Já jsem Ra. Tento nástroj by mohl být poněkud více v pohodlí, pokud 
bude poskytnuto více podpory komplexu těla. Kromě tohoto můžeme 
pouze zopakovat žádost o opatrné zarovnání symbolů použitých k 
usnadnění rovnováhy nástroje. Náš kontakt je úzkopásmový, a proto 
proudění, které s sebou přinášíme, musí být přesné. 
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Já jsem Ra. Zanechávám vás v lásce a světle jednoho nekonečného 
Stvořitele. Jděte kupředu, a proto s radostí, v síle a míru jednoho Stvořitele. 
Adonai. 



 

Relace 11 
28. ledna 1981 

11.0 R A  Já jsem Ra. Vítám vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní 
komunikuji. 

11.1 T A Z A T E L  Měli bychom do knihy, v níž vyústí tyto relace, zahrnout rituál, 
který jste doporučil, abychom používali pro vaše volání? 

R A  Já jsem Ra. Tato záležitost je malé důležitosti, protože naše doporučení 
bylo podáno pro účel navázání kontaktu skrze tento nástroj s touto 
skupinou. 

11.2 T A Z A T E L  Je pro nástroj nápomocné mít [jméno] a [jméno] přítomné během 
těchto relací? Tvoří počet [lidí] ve skupině nějaký rozdíl v těchto relacích? 

R A  Já jsem Ra. Nejdůležitější z entit jsou tazatel a vibrační zvukový komplex 
Jim. Dvě entity dále napomáhají [většímu] pohodlí nástroje dodáním 
energie nástroji [a to] jejich schopnostmi sdílet komplex fyzické energie, 
který je částí vaší vibrace lásky. 

11.3 T A Z A T E L  Včera jste řekl, že Maldek byl zničen kvůli válce. Pokud by nebyl 
Maldek zničen kvůli válčení, stal by se planetou, která by se vyvíjela se 
službou sobě samému a zvýšily by entity svou úroveň a odešly by do 
řekněme čtvrté, páté úrovně v negativním smyslu nebo[li] ve smyslu služby 
sobě samému? 

R A  Já jsem Ra. Planetární společenský komplex Maldek měl společnou 
situaci s vaší vlastní sférou [a to] směs různých směrů energie. Takže by to 
byla, ačkoli to není známé, s největší pravděpodobností smíšená sklizeň – 
pár pohybujících se do čtvrté úrovně, pár pohybujících se směrem do čtvrté 
úrovně ve službě sobě samým, velká většina opakujících třetí úroveň. Toto 
je přibližné díky faktu, že paralelní vortexy možnosti/pravděpodobnosti 
ustanou, když čin proběhne, a nové vortexy možnosti/pravděpodobnosti 
jsou započaty. 

11.4 T A Z A T E L  Existuje planeta za naším sluncem, naproti nám v orbitě, o které 
nevíme? 

R A  Já jsem Ra. Je zde sféra v oblasti naproti vašemu slunci s velmi, velmi 
studenými podmínkami, ale dostatečně velká ke zkreslení statistických dat. 
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Tato sféra by se správně neměla nazývat planetou, protože je uzamčená v 
první úrovni. 

11.5 T A Z A T E L  Řekl jste, že entity z Maldeku by mohly jít do… některé mohou 
jít do negativní čtvrté úrovně. Existují lidé, kteří odcházejí z naší současné 
třetí úrovně do míst ve vesmíru a slouží, které jsou planetami čtvrté úrovně 
ve službě sobě sama nebo[li] negativní typy planet? 

R A  Já jsem Ra. Otázka je nejasná. Prosím zopakujte. 

11.6 T A Z A T E L  Jakmile náš cyklus skončí a nastane graduace, je pro kohokoli 
možné přejít z této třetí úrovně na planetu čtvrté úrovně, která je typu 
služby sobě samé nebo[li] negativního typu? 

R A  Já jsem Ra. Nyní chápeme specifičnost vaší otázky. V rámci této sklizně 
naznačuje vortex možnosti/pravděpodobnosti sklizeň, ačkoliv malou, 
tohoto typu. Toto je správně. 

11.7 T A Z A T E L  Můžete nám říct, co se stalo Adolfu [Hitlerovi]? 

R A  Já jsem Ra. Komplex mysli/těla/ducha známý [jako] Adolf je v současné 
době v léčebném procesu ve středních astrálních rovinách vašeho sférického 
silového pole. Tato entita byla velice zmatená, a ačkoli si byla vědoma 
okolnosti změny ve vibrační úrovni spojené se zánikem chemického 
komplexu těla, potřebovala velkou dávku péče. 

11.8 T A Z A T E L  Je zde kdokoliv v historii, kdo je všeobecně známý a přešel na 
planetu čtvrté úrovně ve službě sobě samému, nebo[li] planetu negativního 
typu nebo kdo tam půjde? 

R A  Já jsem Ra. Počet entit takto sklizených je malý. Nicméně pár proniklo 
osmou pod-úrovní, která je pouze dostupná z otevírání sedmé skrze šestou. 
Proniknutí do osmé nebo[li] pod-úrovně inteligentního nekonečna 
dovoluje komplexu mysli/těla/ducha být sklizen, pokud si přeje, v 
jakémkoliv času/prostoru během cyklu. 

11.9 T A Z A T E L  Jsou někteří z těchto lidí známí v historii naší planety jménem? 

R A  Já jsem Ra. Zmíníme pár. Ten známý jako Taras Bulba, ten známý jako 
Čingischán, ten známý jako Rasputin. 

11.10 T A Z A T E L  Jak tohoto dosáhli? Co bylo pro ně nezbytné, aby toho dosáhli? 
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R A  Všechny dříve zmíněné entity si byly skrze paměť vědomé znalostí 
Atlantidy, které souvisely s použitím různých center energetického vtoku 
komplexu mysli/těla/ducha pro dosažení brány do inteligentního 
nekonečna. 

11.11 T A Z A T E L  Umožnilo jim toto dělat to, co označujeme jako magii? 
Vyskytovaly se paranormální jevy, když zde byli inkarnovaní? 

R A  Já jsem Ra. Toto je správně. První dvě zmíněné entity málo používaly 
tyto schopnosti vědomě. Nicméně byly cílevědomě nakloněny ke službě 
sobě samým a usilovně se snažily o osobní disciplínu, aby [ji] zdvojnásobily, 
znovu zdvojnásobily, a tak se zmocnily této brány. Třetí byl vědomý adept 
a také se usilovně snažil o následování služby sobě samému. 

11.12 T A Z A T E L  Kde jsou tyto tři entity nyní? 

R A  Já jsem Ra. Tyto entity jsou v dimenzi vám známé jako čtvrtá. Proto 
prostorová/časová kontinua nejsou kompatibilní. Přiblížení 
prostorové/časové lokace každé by nepřinesl žádné účinné porozumění. 
Každá si zvolila planetu čtvrté úrovně, která byla určena pro snahu 
pochopení Zákona jednoty skrze službu sobě samému; jedna tam, kde to 
znáte jako souhvězdí Orion, jedna tam, kde to znáte jako souhvězdí 
Kasiopeji, jedna tam, kde to znáte jako souhvězdí Jižního kříže, nicméně 
tyto lokace nejsou uspokojivé. Nemáme slovník pro geometrické výpočty 
potřebné pro přesun těchto znalostí k vám. 

11.13 T A Z A T E L  Kdo šel do souhvězdí Orionu? 

R A  Já jsem Ra. Ten známý jako Čingischán. 

11.14 T A Z A T E L  Co tam v současnosti dělá? Co je jeho prací nebo povoláním? Co 
dělá? 

R A  Já jsem Ra. Tato entita slouží Stvořiteli svým vlastním způsobem. 

11.15 T A Z A T E L  Je pro vás nemožné nám říct, jak přesně dělá svou službu? 

R A  Já jsem Ra. Je pro nás možné mluvit o této otázce. Nicméně využijeme 
jakoukoli šanci pro zopakování základního porozumění/učení, že všechny 
bytosti slouží Stvořiteli. 

Ten, o kterém mluvíte jako o Čingischánovi, je v současnosti inkarnovaný 
ve fyzickém světelném těle, jejímž úkolem je šíření materiálu myšlenkové 



92 RA KONTAKT: UČENÍ ZÁKONA JEDNOTY 

kontroly k těm, kteří jsou těmi, jež můžete nazvat křižáci. On je, jak byste 
označili tuto entitu, přepravní úředník. 

11.16  T A Z A T E L  Co křižáci dělají? 

R A  Já jsem Ra. Křižáci se pohybují ve svých válečných vozech (kočárech), 
aby dobyli planetární společenské paměťové komplexy mysli/těla/ducha 
dříve, než nabydou stádia dosažení společenské paměti. 

11.17 T A Z A T E L  V jakém stádiu planeta dosáhne společenské paměti? 

R A  Já jsem Ra. Společenský komplex mysli/těla/ducha se stává 
společenským paměťovým komplexem, když jeho celá skupina entit je 
jedné orientace nebo[li] jedním hledáním. Skupinová paměť ztracená pro 
jednotlivce v kořenech stromu mysli se pak společenskému komplexu stane 
známou, čímž se vytvoří společenský paměťový komplex. Výhody tohoto 
komplexu jsou relativní nedostatek zkreslení v porozumění společenského 
bytí a relativní nedostatek zkreslení v následování směru hledání, protože 
všechna porozumění/zkreslení jsou dostupná entitám společnosti. 

11.18  T A Z A T E L  Takže máme křižáky z Orionu přicházející na tuto planetu za 
účelem kontroly mysli? Jak toto dělají? 

R A  Jako všichni, následují Zákon jednoty následujíce svobodnou vůli. Je 
vytvořen kontakt s těmi, kteří volají. Ti pak na planetární sféře jednají, jako 
jednáte vy, šířením postojů a filosofie svých částečných znalostí Zákona 
jednoty, které jsou službou sobě samému. Tito se stanou elitou. Skrze ně 
započne pokus vytvořit podmínky, kterými je zbytek planetárních entit 
zotročen svou vlastní svobodnou vůlí. 

11.19  T A Z A T E L  Můžete jmenovat některé z příjemců křižáckých... to je, některá 
jména, která mohou být na této planetě známá? 

R A  Já jsem Ra. Přeji si být nenásilným ke zkreslení svobodné vůle. Jmenovat 
ony dotčené v budoucnosti vašeho prostoru/času je porušením [vůle]; proto 
tuto informaci neposkytneme. Žádáme vaše rozjímání nad plody činů těch 
entit, které můžete pozorovat, že si užívají zkreslení směrem k moci. Touto 
cestou můžete sami rozeznat tuto informaci. Nebudeme zasahovat v 
řekněme planetární hře. Není to ústřední pro sklizeň. 

11.20 T A Z A T E L  Jak křižáci předávají svůj koncept inkarnovaným jedincům na 
Zemi? 
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R A  Já jsem Ra. Jsou zde dva hlavní způsoby, tak jako jsou zde dva hlavní 
způsoby, řekněme, polarizace směrem k službě ostatním. Jsou zde takové 
komplexy mysli/těla/ducha ve vaší rovině, které provádějí cvičení a 
disciplíny za účelem hledání kontaktu se zdroji informací a moci, které 
vedou k otevření brány inteligentního nekonečna. 

Jsou zde jiní, jejichž vibrační komplex je takový, že tato brána je [jim] 
otevřená a kontakt, s absolutní službou sobě samému spolu s primárním 
zkreslením manipulace ostatními, je pak poskytnut s malými nebo žádnými 
obtížemi, žádným tréninkem a s žádnou kontrolou. 

11.21 T A Z A T E L  Jaký typ informace je předán od křižáků těmto lidem? 

R A  Já jsem Ra. Skupina Orionu předává informace ohledně Zákona jednoty 
s orientací k službě sobě samým. Informace se může stát technickou, tak 
jako někteří v Konfederaci, v pokusech pomoci této planetě ve službě 
ostatním, poskytli to, co byste nazvali technickými informacemi. 
Technologie poskytnutá touto skupinou je ve formě různých způsobů 
kontroly nebo manipulace ostatních k službě sobě. 

11.22 T A Z A T E L  Myslíte pak, že někteří vědci přijímají technické informace, 
řekněme, telepaticky, což pak vede k užitečným nástrojům? 

R A  Já jsem Ra. To je správně. Nicméně velmi pozitivně, jak byste nazvali 
toto zkreslení, orientovaní takzvaní vědci přijali informace se záměrem 
odemknout mírumilovné způsoby pokroku, což přispělo k posledním 
ohlasům potenciální destrukce kvůli dalšímu přijetí jiných vědců negativní 
orientace/zkreslení. 

11.23 T A Z A T E L  Je toto [způsob], jak jsme pochopili nukleární energii? Byla to směs 
jak pozitivní, tak negativní orientace? 

R A  Já jsem Ra. To je správně. Entity zodpovědné za shromažďování vědců 
byly smíšené orientace. Vědci byli v naprosté většině ve své orientaci 
pozitivní. Vědci, kteří následovali jejich práci, byli smíšené orientace včetně 
jedné extrémně negativní entity, jak byste to nazvali. 

11.24 T A Z A T E L  Je tato extrémně negativní entita stále inkarnovaná zde na Zemi? 

R A  Já jsem Ra. To je správně. 

11.25 T A Z A T E L  Pak předpokládám, že ji nemůžete jmenovat, a zeptám se vás, 
odkud Nikola Tesla získal své informace? 
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R A  Já jsem Ra. Ten známý jako Nikola obdržel informace ze zdrojů 
Konfederace, které hodlaly pomoci této extrémně, řekněme, andělsky 
pozitivní entitě ve zlepšení existence svých blízkých komplexů 
mysli/těla/ducha. Je nešťastné, řekněme, že tak jako u mnoha Poutníků, 
způsobily vibrační zkreslení iluze třetí úrovně této entitě to, že se stala 
extrémně zkreslená ve svém vnímání svých blízkých komplexů 
mysli/těla/ducha tak, že její mise byla zbrzděna a ve výsledku byla 
odvrácena od svých záměrů. 

11.26 T A Z A T E L  Jakým způsobem měla Teslova práce pomoci lidem na Zemi a jaké 
byly její záměry? 

R A  Já jsem Ra. Nejvíce žádoucím záměrem komplexu mysli/těla/ducha 
Nikoly, bylo osvobodit všechny planetární entity z temnoty. Proto se 
pokusil dát planetě nekonečnou energii planetární sféry pro využití v 
osvětlení a energii. 

11.27 T A Z A T E L  Osvobozením planetárních entit z temnoty, co tím přesně myslíte? 

R A  Já jsem Ra. [Většina z odpovědi byla ztracena kvůli selhání páskového 
nahrávacího přístroje. Jádro odpovědi bylo následující.] Mluvili jsme o 
vysvobození lidí z temnoty v doslovném smyslu. 

11.28 T A Z A T E L  Bylo by toto osvobození z temnoty úměrné Zákonu jednoty nebo 
[toto osvobození] má nějaký reálný produkt? 

R A  Já jsem Ra. Produkt takového osvobození by vytvořil dvě zkušenosti. 

Za prvé, zkušenost nemít potřebu najít nezbytné zisky pro placení vašimi 
penězi za energii. 

Za druhé, poskytnutí volného času a tím ilustrovat možnost a zvýšení 
pravděpodobnosti svobody hledat poté sebe sama pro započetí hledání 
Zákona jednoty. 

Málokteří z těch, kdo pracují fyzicky od svítání do tmy, jak je nazýváte, na 
vaší rovině, mohou [navíc] rozjímat nad Zákonem jednoty ve vědomé 
formě. 

11.29 T A Z A T E L  A co Průmyslová revoluce obecně? Bylo toto nějakým způsobem 
plánováno? 

R A  Já jsem Ra. Toto bude poslední otázka této relace. 
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To je správně. Poutníci se inkarnovali v několika vlnách, jak byste je mohli 
nazvat, za účelem přivedení do existence postupného osvobozování od 
náročnosti denních cyklů a od nedostatku svobody volného času. 

11.30 T A Z A T E L  Dobře, toto byla poslední otázka, takže se zeptám jako obvykle, 
zda je zde cokoliv, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v pohodlí? 

R A  Já jsem Ra. Vedete si dobře. Nejdůležitější je opatrně zarovnat symboly. 
Nastavení udělaná v této konkrétní časové/prostorové současnosti 
pomohou fyzickému komplexu nástroje ve zkreslení směrem k pohodlí. 

Můžeme se zeptat, zda máte nějaké krátké otázky, které můžeme 
zodpovědět před uzavřením relace? 

11.31 T A Z A T E L  Nevím, zda je toto krátká otázka nebo ne, takže ji můžeme ušetřit 
na příště, ale má jediná otázka je, proč křižáci z Orionu toto dělají. Jaký je 
jejich konečný cíl? Toto je pravděpodobně příliš dlouhé pro odpověď. 

R A  Já jsem Ra. Toto není příliš dlouhé pro odpověď. Sloužit sobě je sloužit 
všem. Služba sobě samému, když je nahlížena touto perspektivou, 
potřebuje neustále se rozšiřující používání energií ostatních pro manipulaci 
ve prospěch sebe sama ve zkreslení směrem k moci. 

Pokud je zde více dotazů úplněji vysvětlit toto téma, budeme opět s vámi. 

11.32 T A Z A T E L  Byla zde pouze jedna věc, kterou jsem zapomněl. Je možné dnes 
později provést další relaci? 

R A  Já jsem Ra. To je v pořádku. 

11.33 T A Z A T E L  Děkuji vám. 

R A  Já jsem Ra. Zanechávám vás v lásce a světle jednoho nekonečného 
Stvořitele. Jděte tedy kupředu, s radostí, v síle a míru jednoho Stvořitele. 
Adonai. 



 

Relace 12 
28. ledna 1981 

12.0 R A  Já jsem Ra. Vítám vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní 
komunikuji. 

12.1 T A Z A T E L  Toto odpoledne mi volal Henry Puharich. Bude zde příští měsíc. 
Chtěl bych se vás zeptat, zda je pro něj možné, aby se přidal do našeho 
kruhu a kladl otázky. A také zda by bylo v pořádku i pro Michala 
D'Obrenovice, který je znám i jako George Hunt Williamson, aby byl v 
tomto kruhu, pokud se tu objeví. 

R A  Já jsem Ra. Tyto entity nejsou v současnosti správně naladěny pro 
konkrétní práci kvůli vibračním zkreslením, jež nastala zase kvůli 
nedávnému nedostatku času/prostoru, který nazýváte zaneprázdněnost. 
Bylo by požadováno, aby entity strávily krátký čas v každém denním cyklu 
vaší planety v rozjímání. V budoucím času/prostoru ve vašem kontinuu 
budete žádáni, abyste se zeptali znovu. 

Tato skupina je vysoce vyvážená k vibračním zkreslením nástroje, a to za 
prvé díky každodennímu kontaktu s nástrojem. Za druhé, díky kontaktu s 
nástrojem skrze období meditace. Za třetí, díky osobnímu zkreslení 
komplexu mysli/těla/ducha směrem k rozjímání, což v součtu způsobuje, 
že je tato skupina efektivní. 

12.2 T A Z A T E L  Děkuji vám. Navážu na předešlou relaci: zmínil jste, že orionští 
křižáci sem přišli v kočárech. Mohl byste jej popsat? 

R A  Já jsem Ra. Termín kočár je termín používaný mezi vašimi lidmi ve 
válečnictví. Toto je jeho význam. Tvar orionského plavidla je jedním z 
následujících: za prvé, má protáhlý vejcovitý tvar, plavidlo je tmavší než 
stříbrné, ale má kovový vzhled, pokud je viděno na světle. Za nedostatku 
světla vypadá v určitém smyslu jako červený nebo ohnivý. 

Jiná plavidla jsou objekty ve tvaru malého disku přibližně dvanáct stop [asi 
3,65 m] v průměru ve vašem [způsobu] měření, [dále] objekt ve tvaru 
krabice s přibližně čtyřicet stop [asi 12,19 m] dlouhou stranou ve vašem 
[způsobu] měření. Jiné plavidlo může nabýt požadovaného tvaru skrze 
mechanismus myšlenkové kontroly. Jsou zde různé komplexy civilizací, 
které pracují v rámci této skupiny. Některé jsou schopnější používat 
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inteligentní nekonečno než jiné. Informace je velmi zřídka sdílená; proto 
se kočáry velmi liší ve tvaru a vzhledu. 

12.3 T A Z A T E L  Existuje nějaká snaha Konfederace zastavit sem příchod 
orionských kočárů? 

R A  Já jsem Ra. Na karanténu této planety je vynaloženo veškeré úsilí. 
Nicméně síť strážců, tak jako každý jiný vzor hlídky na jakékoli úrovni, 
nebrání v pronikání karanténou každé entitě, protože pokud je žádost 
učiněna ve světle/lásce, bude Zákon jednoty splněn s tichým souhlasem. 
Pokud není kvůli proklouznutí skrze síť učiněna žádost, pak dochází k 
proniknutí touto sítí. 

12.4 T A Z A T E L  Kdo podává tuto žádost? 

R A  Já jsem Ra. Váš dotaz je nejasný. Prosím přeformulujte. 

12.5 T A Z A T E L  Zcela jsem nerozuměl. Jak Konfederace zastavuje orionský kočár, 
aby neprocházel skrze karanténu? Jaké akce dělá… 

R A  Já jsem Ra. Existuje zde kontakt na úrovni světelné formy nebo bytosti 
světelného těla v závislosti na vibrační úrovni strážce. Tento rozmach 
strážců dosahuje na energetická pole Země, aby se pokusili si být vědomi 
přibližování se jakýchkoli entit. Entita, která se přibližuje, je zavolána ve 
jménu jednoho Stvořitele. Jakákoli entita takto zavolána je vykoupána v 
lásce/světlu a bude se ze svobodné vůle řídit karanténou díky síle Zákona 
jednoty. 

12.6 T A Z A T E L  Co by se stalo s entitou, kdyby se neřídila karanténou poté, co je 
zavolána? 

R A  Já jsem Ra. Neřídit se karanténou poté, co je volána na úrovni, o které 
mluvíte, by bylo ekvivalentní vašemu nezastavení se během chůze do pevné 
cihlové zdi. 

12.7 T A Z A T E L  Co by se této entitě stalo, kdyby toto udělala? Co by se stalo s jejím 
kočárem? 

R A  Já jsem Ra. Stvořitel je jedna bytost. Vibrační úroveň těch schopných 
dosáhnout hranic karantény je taková, že při pohledu na síť lásky/světla je 
nemožné tento zákon porušit. Tudíž se nestane nic. Žádný pokus není 
učiněn. Není zde žádná konfrontace. Jediné bytosti, které jsou schopné 
proniknout karanténou, jsou ty, které objevily okna nebo zkreslení v 
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prostorových/časových kontinuích obklopujících energetická pole vaší 
planety. Přicházejí skrze tato okna. Tato okna jsou vzácná a 
nepředpověditelná. 

12.8 T A Z A T E L  Týká se to jevu, kterému říkáme „nálety UFO“, kde se zjeví velké 
množství objektů UFO jako v roce 1973? 

R A  Já jsem Ra. To je správně. 

12.9 T A Z A T E L  Dobře, potom je většina objektů UFO, která jsou viděna na naší 
obloze, ze skupiny Orionu? 

R A  Já jsem Ra. Mnozí z těch, které vidíte na vaší obloze, jsou ze skupiny 
Orionu. Posílají zprávy. Některé jsou přijaty těmi, kteří jsou orientovaní 
směrem ke službě ostatním. Tyto zprávy jsou pak pozměněny, aby byly 
přijatelné pro tyto entity, zatímco varují před nadcházejícími těžkostmi. 
Toto je nejvíc, co entity (pozn.: myšleno z Orionu) sloužící sobě samým 
mohou dělat, když se setkají s těmi (pozn.: ze Země), jejichž přáním je 
sloužit ostatním. Kontakty, které skupina [Orionu] považuje jako nejvíce 
nápomocné ve své věci, jsou ty kontakty vytvořené s entitami, které jsou 
orientované směrem ke službě sobě samým. 

Existuje mnoho entit myšlenkové formy na vaší obloze, které jsou pozitivní 
povahy a jsou projekcemi Konfederace. Jiná pozorování [objektů UFO] 
jsou způsobena neúmyslnou vizualizací optickými mechanismy vašich lidí 
z vašich vlastních vládních zbraní. 

12.10 T A Z A T E L  Jaká to byla skupina, která kontaktovala Henryho Puhariche v 
Izraeli okolo roku 1972? 

R A  Já jsem Ra. Musíme se zdržet odpovědi na tento dotaz kvůli 
možnosti/pravděpodobnosti, že ten, kterého nazýváte Henry, bude číst 
tuto odpověď. To by způsobilo zkreslení v jeho budoucnosti. Je nezbytné, 
že každá bytost používá svobodné a úplné rozeznání od celistvého já, což je 
srdcem komplexu mysli/těla/ducha. 

12.11 T A Z A T E L  Platí toto také pro odpověď, kdo kontaktoval skupinu, ve které 
jsem původně byl, v roce 1962? 

R A  Já jsem Ra. Tento dotaz může být zodpovězen. Kontaktovaná skupina 
byla Konfederace. 

12.12 T A Z A T E L  Měli v té době nějaké ze svých plavidel v naší oblasti? 
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R A  Já jsem Ra. Nebylo tam žádné plavidlo. Byla tam myšlenková forma. 

12.13 T A Z A T E L  Zmínil jste orionské křižáky, že když se dostanou skrze síť, 
předávají jak technické, tak netechnické informace. Víme, co myslíte 
technickými informacemi, ale jaké typy netechnických informací předávají 
těm, které kontaktují? Předpokládám správně, že je toto vše probíhá skrze 
telepatickou komunikaci? 

R A  Já jsem Ra. To je správně. Skrze telepatii je propagována filosofie 
Zákona jednoty se zkreslením služby sobě samým. V pokročilých 
skupinách se předávají rituály a cvičení a tyto byly poznamenány právě tak, 
jak entity orientované k službě ostatním poznamenaly propagovanou 
filosofii svých učitelů. Filosofie se týká služby manipulovat ostatními tak, 
že mohou prožívat službu směrem k ostatním, a tak se skrze tuto zkušenost 
stát schopnými ocenit službu sobě samým. Tyto entity se tak stanou 
orientované směrem ke službě sobě samým a na druhou stranu manipulují 
ostatními, takže oni pak mohou prožít zkušenost směrem k službě 
ostatních-já. 

12.14 T A Z A T E L  Bylo by toto počátkem toho, čemu říkáme černá magie? 

R A  Já jsem Ra. Toto je správně v jednom smyslu, nesprávně v jiném. 
Skupina Orionu pomohla takzvaně negativně orientovaným mezi vašimi 
komplexy mysli/těla/ducha. Tyto stejné entity by sebe spojovaly se službou 
sobě samým v každém případě a existuje zde mnoho [takových entit] ve 
vašich takzvaných vnitřních úrovních, které jsou negativně orientované, a 
proto dostupné jako vnitřní učitelé nebo průvodci a takzvaní držitelé 
určitých duší, které hledají toto zkreslení služby sobě. 

12.15 T A Z A T E L  Je možné pro entitu zde na Zemi, aby byla tak zmatená, že střídavě 
volá jak Konfederaci, tak skupinu Orionu, jeden po druhém, [neslyšitelné] 
zpátky k [neslyšitelné]? 

R A  Já jsem Ra. To je zcela možné pro nenaladěný kanál, jak nazýváte tuto 
službu, aby přijala jak pozitivní, tak negativní komunikace. Pokud je entita 
v základě svého zmatení orientována na službu ostatním, začne entita 
přijímat zprávy záhuby. Pokud je entita v základě komplexu bytí 
orientována směrem k službě sobě samé, začnou křižáci, pro které v tomto 
případě není nezbytné lhát, jednoduše předávat filosofii, kterou zde mají 
předat. 
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Mnoho z vašich takzvaných kontaktů mezi vašimi lidmi bylo zmatených a 
sebe-zničujících, protože kanály byly orientované směrem k službě 
ostatním, ale s touhou po důkazu byly otevřeny ke lživým informacím 
křižáků, kteří pak byli schopní neutralizovat efektivitu kanálu. 

12.16 T A Z A T E L  Je většina z těchto křižáků čtvrté úrovně? 

R A  Já jsem Ra. Většina je ze čtvrté úrovně. To je správně. 

12.17 T A Z A T E L  Objevuje se normálně jedinec ze čtvrté úrovně... nebo jsou pro nás 
normálně neviditelní? 

R A  Já jsem Ra. Použití slova „normální“ mate význam otázky. Nechte [ji] 
nás přeformulovat pro jasný význam. Čtvrtá úroveň není, z vlastní vůle, 
viditelná třetí úrovni. Je možné pro čtvrtou úroveň, aby byla viditelná. 
Nicméně není volbou entity čtvrté úrovně být viditelná kvůli nezbytnosti 
soustředění se na spíše obtížný vibrační komplex, který je třetí úrovně, jež 
prožíváte. 

12.18 T A Z A T E L  Jsou zde v současnosti nějací jedinci z Konfederace nebo Orionu 
žijící na Zemi námi viditelní a důležití v naší společnosti? Chodící mezi 
námi? 

R A  Já jsem Ra. Nejsou zde žádné entity ani jedné skupiny v současnosti 
chodící mezi vámi. Nicméně křižáci Orionu používají dva typy entit k 
dělání svých pobídek, řekněme. První typ je myšlenkové formy, druhý 
druhem robota. 

12.19 T A Z A T E L  Mohl byste popsat robota? 

R A  Já jsem Ra. Robot může vypadat jako jakákoli jiná bytost. Je to 
konstrukt. 

12.20 T A Z A T E L  Je robot to, co je normálně nazýváno „Muži v černém“? 

R A  Já jsem Ra. To je nesprávně. 

12.21 T A Z A T E L  Kdo jsou Muži v černém? 

R A  Já jsem Ra. Muži v černém jsou typy entity myšlenkové formy, které 
mají nějaké bytí k jejich složení (make-upu). Mají určité dané fyzické 
charakteristiky. Nicméně jejich pravá vibrační povaha je bez vibračních 
charakteristik třetí úrovně, a proto jsou schopní se materializovat a de-
materializovat, kdykoliv je to nutné. 
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12.22 T A Z A T E L  Jsou tedy všichni z těchto Mužů v černém používáni orionskými 

křižáky? 

R A  Já jsem Ra. To je správně. 

12.23 T A Z A T E L  Pokud by mě jeden navštívil a já bych jej chytil a zamkl ve skříni, 
mohl bych ho [tam] nechat nebo by zmizel? 

R A  Já jsem Ra. To záleží, který typ entity byste chytil. Jste nejspíše schopen 
vnímat konstrukt. Konstrukt může být ponechán na krátkou dobu, ačkoliv 
mají tyto konstrukty schopnost zmizet. Naprogramování na těchto 
konstruktech je nicméně ztěžuje vzdáleně ovládat. Nebyl byste schopen se 
utkat s entitou myšlenkové formy typu Mužů v černém, jak je nazýváte. 

12.24 T A Z A T E L  Bylo by to proti Zákonu jednoty a dělal bych chybu chytáním 
těchto entit? 

R A  Já jsem Ra. Pod Zákonem jednoty nejsou žádné chyby. 

12.25 T A Z A T E L  Chci říct, že bych byl polarizovaný více k službě sobě samému nebo 
směrem k službě ostatním, když bych dělal tento čin zamykání myšlenkové 
formy nebo konstruktu? 

R A  Já jsem Ra. Můžete zvážit tuto otázku sám. My Zákon jednoty 
interpretujeme, ale ne ve smyslu dávání rad. 

12.26 T A Z A T E L  Děkuji vám. Dobře, mluvil jste o Poutnících. Kdo jsou Poutníci? 
Odkud pocházejí? 

R A  Já jsem Ra. Představte si, chcete-li, písky vašich pobřeží. Tak bezpočetné 
jako zrnka písku jsou zdroje inteligentního nekonečna. Když dosáhne 
společenský paměťový komplex úplného porozumění svého přání, může 
dojít k závěru, že jeho přáním je služba ostatním se zkreslením směrem k 
chycení natažené ruky, obrazně řečeno, každé entity, která volá o pomoc. 
Tyto entity, které můžete nazývat Bratři a Sestry zármutku, směřují směrem 
k tomuto volání zármutku. Tyto entity jsou ze všech koutů nekonečného 
stvoření a jsou k sobě svázány touhou sloužit v tomto zkreslení. 

12.27 T A Z A T E L  Kolik jich je nyní inkarnovaných na Zemi? 

R A  Já jsem Ra. Počet je přibližný díky velkému příchodu těch v této době 
narozených, a to kvůli intenzivní potřebě rozjasnit planetární vibraci, a tak 
pomoci při sklizni. Počet se blíží k šedesáti pěti milionům. 
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12.28 T A Z A T E L  Je většina z nich čtvrté úrovně? Z jaké úrovně pocházejí? 

R A  Já jsem Ra. Několik jich tu je ze čtvrté úrovně. Největší počet Poutníků, 
jak je nazýváte, je ze šesté úrovně. Touha sloužit musí být zkreslena směrem 
k velké čistotě mysli a tomu, co můžete nazvat udatností nebo odvahou v 
závislosti na úsudku vašeho komplexu zkreslení. Výzva/nebezpečí Poutníka 
spočívá v tom, že zapomene na svou misi, stane se karmicky zapojeným, a 
tudíž smeten do víru, ze kterého se inkarnoval, a tím pomohl destrukci.1 

12.29 T A Z A T E L  Co by mohla jedna z těchto entit udělat, aby se stala karmicky 
zapojenou? Mohl byste nám dát příklad? 

R A  Já jsem Ra. Entita, která jedná vědomě nemilujícím způsobem při práci 
s ostatními bytostmi, se může stát karmicky zapojenou. 

12.30 T A Z A T E L  Právě mě napadla myšlenka. Mají někteří z těchto Poutníků 
fyzické indispozice v této situaci na Zemi? 

R A  Já jsem Ra. Díky extrémní různorodosti mezi vibračními zkresleními 
třetí úrovně a těch z hustších úrovní, chcete-li, je pro Poutníky pravidlem 
nějaká forma hendikepu, obtíže nebo pocitu odcizení, které je závažné. 
Nejběžnější z těchto obtíží jsou pocit odcizení, reakce proti planetární 
vibraci osobními poruchami, jak byste je nazvali, a obtíže tělesného 
komplexu vykazující problémy s přizpůsobením se planetárním vibracím 
jako jsou alergie, jak byste je nazvali. 

12.31 T A Z A T E L  Existuje pro tyto entity nějaký nejlepší způsob vyléčení sebe sama 
nebo jejich fyzických obtíží? 

R A  Já jsem Ra. Toto bude poslední úplná otázka tohoto času/prostoru. 

Samo léčící zkreslení je uskutečněné skrze poznání, že inteligentního 
nekonečno spočívá uvnitř sebe sama. Toto je určitým způsobem blokováno 
v těch, kteří nejsou dokonale v rovnováze v rámci komplexu těla. 
Zablokování se liší od entity k entitě. Je zapotřebí vědomé povědomí 
duševní povahy reality, chcete-li, a souvztažné vlévání této reality do 
jednotlivého komplexu mysli/těla/ducha, aby probíhalo léčení. 

                                                             
1  Zdá se, že poslední věta byla zkreslena během přenosu. Možná chtěli Ra říct: 

„Výzva/nebezpečí poutníka je, že zapomene svou misi, stane se karmicky 
zapojeným, a tudíž bude smeten do víru, do kterého byl inkarnován, aby zabránil 
destrukci.“ 
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Použijeme tento nástroj jako příklad. Části jeho obtíží, jak nazýváte tento 
komplex zkreslení, jejichž rovnováha může být zdokonalena, jsou 
způsobeny primárně zablokováním indigového paprsku nebo 
energetického centra šišinky (epifýzy). Toto centrum přijímá inteligentní 
energii ze všech zákonných zdrojů uvnitř jednoho Stvoření; to jest 
zákonných uvnitř tohoto zkreslení nebo iluze třetí úrovně. Pokud zde není 
žádné zablokování, jsou tyto energie vlity nebo vtečeny dovnitř komplexu 
mysli/těla/ducha a zdokonalují moment za momentem komplex těla 
jednotlivce. 

Tento nástroj také prožívá určité zkreslení energetického centra zeleného 
paprsku, které můžete nazvat srdečním centrem. To je až příliš otevřeno 
díky zkreslení intenzivní touhy na části tohoto komplexu mysli/těla/ducha 
směrem ke službě ostatním, nebo jak byste to mohli nazvat, k všeobecné 
lásce. Proto se tato entita obětuje bez ohledu na svoje rezervy ve zkreslení 
komplexu mysli/těla/ducha v souvislosti s tím, co nazýváte silou nebo 
energií. Zkreslení je primárně kvůli zablokování indigového paprsku. Jak 
jsme řekli dříve, zkreslení v nepochopení nástroje zodpovědného za toto 
zablokování je základní orientace směrem k víře v nehodnotnost. Zkreslení 
nehodnotnosti blokuje volný tok inteligentní energie. 

Sedmý neboli fialový paprsek je nenarušený, nejedná se pouze o energetický 
receptor, ale o celkový součet vibračního stupně jednotlivce. Ostatní 
energetická centra jsou také docela čistá. V tomto případě je řešením pro 
léčení činnost, která uvádí do praxe mírumilovné pochopení ve zkreslení 
pokory, že entita je jednou spolu se Stvořitelem, a proto zdokonalenou a 
ne oddělenou. V každém případě to, co byste nazvali špatným zdravotním 
stavem, je jedno nebo více blokovaných energetických center. Inteligence 
komplexu mysli/těla/ducha potřebuje být tedy upozorněna buď sebou jako 
léčitelem, nebo katalyzátorem jiného léčitele, jak jsme řekli dříve.  

Je zde krátká otázka předtím, než zavřeme tuto relaci? 

12.32 T A Z A T E L  Je pro vás možné nám říct, zda kdokoliv z nás tří jsou Poutníci 
nebo jimi byli? 

R A  Já jsem Ra. Během skenování každého z přítomných komplexů 
myslí/těl/duchů nalézáme již úplné ujištění této skutečnosti, a proto 
nenacházíme žádnou újmu rekapitulace této skutečnosti. Každý z 
přítomných je Poutníkem následujícím misi, pokud si přejete. 
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12.33 T A Z A T E L  Děkuji vám. Je zde něco, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v 
pohodlí? 

R A  Já jsem Ra. Prosíme vás zarovnat objekt, na kterém se symboly nacházejí. 
Není to významné zkreslení pro jednu relaci, ale shledáte skrze měření 
celkového shromáždění, že odpočívadlo je jedna celá čtyři stupně [1,4°] od 
správného zarovnání, odpočívadlo dalšího půl stupně [0,5°] od správné 
orientace. Nedělejte si s tímto přehnané starosti v současném bodě 
prostoru/času, ale nedovolte těmto zkreslením, aby zůstala po dlouhou 
dobu, nebo bude kontakt postupně narušen. 

Já jsem Ra. Zanechávám vás v lásce a světle jednoho nekonečného 
Stvořitele. Jděte vpřed s radostí, v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai. 



 

Relace 13 
29. ledna 1981 

13.0 R A  Já jsem Ra. Vítám vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní 
komunikuji. 

13.1 T A Z A T E L  První věc, kterou bych chtěl udělat, je omluvit se za hloupé otázky, 
které jsem kladl při hledání toho, co bychom měli dělat. Považuji to, co 
děláme, za velkou čest a privilegium být také skromnými posly Zákona 
jednoty, a v současné době věřím, že [správným] způsobem přípravy této 
knihy je začít na počátku stvoření, dále pokračovat evolucí člověka a evolucí 
člověka na Zemi, podle mého nejlepšího [neslyšitelné] všech dob a vyšetřit, 
jak byl Zákon jednoty použit [neslyšitelné]. Také si myslím, že... že musím 
dokončit knihu... nechat materiál, který již máme, dát na konec knihy… 
[neslyšitelné]. 

Také bych navrhl titul knihy, The Law of One (Zákon jednoty). Rád bych 
určil Ra jako autora. Souhlasil byste s tím? 

R A  Já jsem Ra. Váš dotaz je nejasný. Mohl byste prosím stanovit jako 
oddělené otázky každou oblast dohody? 

13.2 T A Z A T E L  Za prvé, rád bych začal na počátku stvoření, jak jen dalece zpátky 
můžeme jít, a pokračovat vývojem člověka až do současnosti. Je toto 
přijatelné? 

R A  Já jsem Ra. To je zcela na vašem úsudku/porozumění/rozhodnutí. 

13.3 T A Z A T E L  Za druhé bych rád nazval knihu The Law of One (Zákon jednoty), 
autor Ra. Je toto přijatelné?1

 

R A  Já jsem Ra. Titul knihy je přijatelný. Autorství vibračního zvukového 
komplexu Ra je podle našeho zkreslení porozumění nekompletním. My 
jsme poslové. 

13.4 T A Z A T E L  Můžete uvést, kdo by pak měl být autorem knihy? 

                                                             
1  Původní přepisy z kazetových nahrávek byly publikovány ve čtyřech knihách 

s titulem The Law of One. (Pátá kniha obsahující fragmenty, které byly z knih I-IV 
vynechány, spolu s doprovodnými komentáři Carly a Jima byla vydána o roky později 
v roce 1998.) Viz na konci knihy „Zpráva o přeposlouchání“, jež obsahuje informace 
o tom, jak byly nové přepisy vyprodukovány a následně tato kniha, Ra kontakt, 
publikována. 
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R A  Mohu pouze žádat, pokud váš úsudek/porozumění navrhuje použít 
tento vibrační zvukový komplex Ra, aby byla připojena fráze „Skromný 
posel Zákona jednoty“. 

13.5 T A Z A T E L  Děkuji vám. Můžete mi říci o nejzazší, první známé skutečnosti v 
[procesu] stvoření? 

R A  Já jsem Ra. První známou věcí ve stvoření je nekonečno. Nekonečno je 
stvoření. 

13.6 T A Z A T E L  Z tohoto nekonečna muselo vzejít to, co prožíváme jako stvoření. 
Jaký byl další krok dalšího vývoje? 

R A  Já jsem Ra. Nekonečno se stalo vědomým. To byl další krok. 

13.7 T A Z A T E L  Co se stalo po tom? 

R A  Vědomí vedlo soustředění se na nekonečno do nekonečné energie. 
Nazýváte to rozličnými vibračními zvukovými komplexy, nejběžnější pro 
vaše uši je „Logos“ neboli „Láska“. Stvořitel je soustředěním nekonečna, 
jako vědomý nebo uvědomělý princip, pro co nejlepší pochopení/učení ve 
vašem jazyce jej můžeme nazvat jako inteligentní nekonečno. 

13.8 T A Z A T E L  Můžete uvést další krok? 

R A  Další krok se stále nachází v tomto prostorovém/časovém bodu ve vaší 
iluzi a dosahuje svého postupu, jak to můžete vidět ve vaší iluzi. Dalším 
krokem je nekonečná reakce na kreativní princip následující Zákon jednoty 
v jednom ze svých prvotních zkresleních, svobodné vůli. Proto je možných 
mnoho, mnoho dimenzí, nekonečných v počtu. 

Energie se posouvá z inteligentního nekonečna nejprve pomocí výlevu 
nahodilé kreativní síly; toto pak vytváří vzory, které vypadají v 
holografickém stylu jako celkové stvoření, nehledě na to, který směr nebo 
energie je zkoumaná. Tyto vzory energie pak začínají upravovat své vlastní 
lokální, řekněme, rytmy a pole energie a tím vytvářejí dimenze a vesmíry. 

13.9 T A Z A T E L  Můžete mi tedy říct, jak byly galaxie a tento planetární systém 
zformovány? 

R A  Já jsem Ra. Je třeba si představit velký myšlenkový skok v této otázce, 
protože v předchozí otázce fyzický, jak jej nazýváte, vesmír ještě nebyl 
zrozen. 
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Energie se pohybovaly ve zvyšujících se inteligentních vzorech, dokud se 
individualizace různých energií vyzařujících z tvořících principů 
inteligentního nekonečna nestaly takovými, že byly spolu-Stvořiteli. Tím 
započala takzvaná fyzická hmota. Koncept světla je nápomocný v převzetí 
tohoto velkého kroku myšlenek, jako toto vibrační zkreslení nekonečna je 
stavebním prvkem toho, co je známo jako hmota, světlo stávající se 
inteligentním a plným energie, a tím je prvním zkreslením inteligentního 
nekonečna, které bylo zavoláno tvořícími principy. 

Toto světlo lásky bylo stvořeno, aby mělo ve svých výskytech bytí určité 
charakteristiky, mezi jinými nekonečný celek paradoxně popsaný přímou 
čárou, jak byste ji nazvali. Tento paradox je odpovědný za tvar různých 
entit fyzické iluze, které nazýváte hvězdné soustavy, galaxie a planety, 
všechny otáčivé a tvarově se přibližující čočce (lentikulární). 

13.10 T A Z A T E L  Myslím, že jsem udělal chybu v položení této otázky, kdy jsem se 
dostal před proces, který jste [předtím] popisoval. Bylo by nápomocné 
vyplnit tento velký skok, který jsem chybně udělal? 

R A  Já jsem Ra. Pokusil jsem se přemostit tuto mezeru. Nicméně se mě 
můžete zeptat jakýmkoliv způsobem, který považujete za vhodný. 

13.11 T A Z A T E L  Můžete mi říct... když vezmu otázku předešlou té, v níž jsem se 
ptal na galaxie a planety: řekl byste mi další krok, který nastal po tom 
kroku? 

R A  Já jsem Ra. Kroky, jak je nazýváte, jsou v bodě otázky simultánní a 
nekonečné. 

13.12 T A Z A T E L  Můžete mi říct, jak se inteligentní nekonečno stalo, řekněme... 
(mám potíže s něčím z tohoto jazyka), jak se inteligentní nekonečno stalo 
individualizovaným samo od sebe? 

R A  Já jsem Ra. To je vhodná otázka. 

Inteligentní nekonečno rozeznalo koncept. Tento koncept byl rozeznán 
díky svobodě vůle povědomí. Tento koncept bylo konečno. To byl první a 
původní paradox nebo zkreslení Zákona jednoty. Proto jedno inteligentní 
nekonečno svěřilo samo sebe v průzkumu mnohosti. Díky nekonečným 
možnostem inteligentního nekonečna zde není žádný konec mnohosti. 
Zkoumání má tedy volnost pokračovat nekonečně ve věčné přítomnosti. 
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13.13 T A Z A T E L  Byla galaxie, ve které se nacházíme, vytvořena nekonečnou 
inteligencí, nebo byla stvořena částí individualizované nekonečné 
inteligence? 

R A  Já jsem Ra. Galaxie a veškeré ostatní věci z materiálu, kterého jste si 
vědomi, jsou produkty individualizovaných částí inteligentního 
nekonečna. Když každé zkoumání započalo, našlo na oplátku svoje 
zaměření a stalo se spolu-Stvořitelem. S použitím inteligentního nekonečna 
vytvořila každá část vesmír a dovolujíc plynout rytmus svobodné volby, 
hrajíc s nekonečným spektrem možností, každá individualizovaná část 
usměrnila lásku/světlo do toho, co můžete nazvat inteligentní energií, a tím 
stvořila takzvané přírodní zákony každého konkrétního vesmíru. 

Každý vesmír se na oplátku individualizoval na zaměření, stávaje se spolu-
Stvořitelem, takže dovoluje další odlišnosti, tudíž vytvořil další inteligentní 
energie regulující nebo způsobující, aby se přírodní zákony objevily ve 
vzorech toho, čemu říkáte sluneční soustavy. Takže každá sluneční soustava 
má svůj vlastní, řekněme, místní souřadný systém iluzorních přírodních 
zákonů. 

Má být pochopeno, že jakákoli část, nezáleží jak malá, jakékoli úrovně nebo 
iluzorního vzoru, obsahuje, jako v holografickém obraze jednoho 
Stvořitele, který je nekonečnem. Takže vše začíná a končí tajemstvím. 

13.14 T A Z A T E L  Můžete mi říct, jak individualizovaná část inteligentního 
nekonečna vytvořila naši galaxii [neslyšitelné], zda stejná část vytvořila náš 
planetární systém, a pokud ano, jak k tomu došlo? 

R A  Já jsem Ra. Možná jsme špatně rozuměli vaší otázce. Byli jsme pod 
zkreslením/dojmem, že jsme na tento konkrétní dotaz odpověděli. Mohl 
byste otázku přepracovat? 

13.15 T A Z A T E L  Především jak se, řekněme, planetární systém, ve kterém se 
nacházíme, vyvinul... bylo vše vytvořeno naráz, nebo zde bylo napřed 
vytvořeno naše Slunce a toto [neslyšitelné] bylo vytvořeno. 

R A  Já jsem Ra. Proces je od většího, ve vaší iluzi, k menšímu. Proto spolu-
Stvořitel, který individualizoval galaxii, stvořil energetické vzory, které se 
pak zaměřily na četná zaměření dalšího vědomého povědomí 
inteligentního nekonečna. Takže sluneční soustava, kterou obýváte, se 
skládá z vlastních vzorů, rytmů a takzvaných přirozených (přírodních) 
zákonů, které jsou jedinečné samy o sobě. Nicméně postup je ze spirálové 
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energie galaxie k sluneční spirálové energii, k planetární spirálové energii, 
ke zkušenostním okolnostem spirálové energie, které začínají první úrovní 
povědomí nebo vědomí planetárních entit. 

13.16 T A Z A T E L  Mohl byste mi říct o té první úrovni planetárních entit? 

R A  Já jsem Ra. Každý krok shrnuje (rekapituluje) inteligentní nekonečno 
ve svém objevu povědomí. V planetárním prostředí vše začíná v tom, co 
byste nazvali chaosem, energií nesměrovou a náhodnou ve svém 
nekonečnu. Pomalu, ve vašem pochopení, se formuje zaměření se na 
uvědomění si sebe sama. Takže se Logos pohybuje. Světlo přichází 
formovat temnotu podle vzorů a vibračních rytmů spolu-Stvořitele, takže 
vytváří určitý typ zkušenosti. Toto začíná první úrovní, která je úrovní 
vědomí, [kde se] minerální a vodní život na planetě učí z ohně a větru o 
povědomí bytí. Toto je první úroveň. 

13.17 T A Z A T E L  Postupuje pak první úroveň směrem k většímu povědomí? 

R A  Spirálovitá energie, což je charakteristika, kterou nazýváte „světlo“, se 
pohybuje přímou čárovou spirálou a tím dává spirálám neodvratný vektor 
vzhůru k více obsažnému bytí s ohledem na inteligentní nekonečno. Tedy 
první dimenzionální bytí usiluje o lekce druhé úrovně o typu povědomí, 
které zahrnují spíše růst než rozpad nebo náhodnou změnu. 

13.18  T A Z A T E L  Mohl byste definovat to, co myslíte růstem? 

R A  Já jsem Ra. Představte si, chcete-li, rozdíl mezi prvně-vibračním 
minerálem nebo vodním životem a nižšími bytostmi druhé úrovně, které 
se začínají pohybovat uvnitř [svého bytí] a na svém bytí. Tento pohyb je 
charakteristikou druhé úrovně, usiluje o světlo a růst. 

13.19 T A Z A T E L  Usilováním směrem ke světlu, co tím myslíte? 

R A  Já jsem Ra. Velmi zjednodušeným příkladem růstu druhé úrovně 
usilující směrem ke světlu je list usilující směrem ke zdroji světla. 

13.20 T A Z A T E L  Existuje nějaký fyzický rozdíl mezi první a druhou úrovní? 
Například pokud bych mohl vidět planetu druhé úrovně a planetu první 
úrovně vedle sebe, mohl bych v mém současném stavu vidět obě? Byly by 
obě viditelné? 

R A  Já jsem Ra. To je správně. Všechno z oktávy vaší úrovně by bylo jasně 
viditelné, pokud by se čtvrtá až sedmá svobodně nezvolily za neviditelné. 
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13.21 T A Z A T E L  Jak potom postupuje druhá úroveň do třetí? 

R A  Já jsem Ra. Druhá úroveň usiluje o třetí, která je úrovní vědomosti sebe 
sama nebo[li] sebe-uvědomění. Úsilí se děje skrze vyšší formy druhé 
úrovně, kterým je bytostmi třetí úrovně udělena identita do té míry, že se 
stanou sebe-uvědomělými komplexy mysli/těla, tudíž se stávají komplexy 
mysli/těla/ducha a vstupují do třetí úrovně, [která je] první úrovní vědomí 
ducha. 

13.22 T A Z A T E L  Jaká je úroveň naší planety Země v současné době? 

R A  Já jsem Ra. Sféra, kterou obýváte, je třetí úrovně ve svém bytí komplexu 
mysli/těla/ducha. Nyní je v kontinuu prostoru/času čtvrté úrovně. Toto 
způsobuje poněkud obtížnou sklizeň. 

13.23 T A Z A T E L  Jak se planeta třetí úrovně stane planetou čtvrté úrovně? 

R A  Já jsem Ra. Toto bude poslední úplná otázka. 

Čtvrtá úroveň je, jak jsme řekli, tak uspořádána ve svém přístupu stejně, 
jak tikají hodiny. Prostor/čas vaší sluneční soustavy umožnil této planetární 
sféře se pohybovat ve spirále do prostoru/času jiné vibrační konfigurace. 
Toto způsobuje planetární sféře, že je schopná být utvářena těmito novými 
zkresleními. Nicméně myšlenkové formy vašich lidí jsou během tohoto 
časového úseku takové, že komplexy mysli/těla/ducha jak individuální, tak 
společenské jsou roztroušené po celém spektru, namísto toho, aby se stávaly 
schopnými uchopit střelku, řekněme, a zaměřit kompas jedním směrem. 

Takže vstup do vibrace lásky, někdy nazývané vašimi lidmi jako vibrace 
porozumění, není efektivní se současným společenským komplexem. Takže 
sklizeň by měla být taková, že mnozí budou opakovat cyklus třetí úrovně. 
Energie vašich Poutníků, vašich učitelů a adeptů jsou nakloněny na zvýšení 
sklizně. Nicméně je málo těch pro sklizeň. 

13.24 T A Z A T E L  Chtěl bych se omluvit, že někdy pokládám chybné nebo nepatřičné 
otázky. Je občas těžké se ptát přesně a klást správné otázky. Nepřeji si jít 
přes témata, která jsme již pokryli. Všímám si, že je tato doba [relace] mírně 
kratší než předchozí doby. Je pro to nějaký důvod? 

R A  Já jsem Ra. Vitální energie tohoto nástroje je poněkud nízká. 

13.25 T A Z A T E L  Z toho předpokládám, že by nebylo dobrým nápadem mít dnes 
další relaci. Je to správně? 
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R A  Já jsem Ra. Je v pořádku mít další relaci později, pokud bude 
akceptováno, že budeme monitorovat tento nástroj a přestaneme jej 
používat, jestliže hladina materiálu, který od něj bereme, bude nízká. 
Nepřejeme si tento nástroj vyčerpat. 

13.26 T A Z A T E L  Toto je vždy přijatelné v jakékoli relaci. Vyslovím svou poslední 
otázku. Je zde něco, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v pohodlí nebo 
abychom usnadnili tyto komunikace? 

R A  Já jsem Ra. Je to dobré. Každý je nanejvýš svědomitý. Pokračujte stejně. 
Je zde jiná krátká otázka? 

13.27 T A Z A T E L  Tom Flaherty zde bude tento večer a bude pomáhat při večerní 
relaci. Je to v pořádku? 

R A  Já jsem Ra. To je správně. 

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



 

Relace 14 
29. ledna 1981 

14.0 R A  Já jsem Ra. Vítám vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní 
komunikujeme. 

14.1 T A Z A T E L  Vrátím se k dnešní ranní práci, [neslyšitelné]. Řekl jste, že druhá 
úroveň se snaží o úroveň třetí, která je úrovní uvědomění si sebe sama 
neboli sebe-uvědomění. Tato snaha se děje skrze vyšší formy druhé úrovně, 
které jsou pozvednuty bytostmi třetí úrovně. Můžete vysvětlit, co tímto 
myslíte? 

R A  Já jsem Ra. Stejně jak byste oblékl roucho, tak vaše bytosti třetí úrovně 
investují nebo odívají některé bytosti druhé úrovně sebe-uvědoměním. 
Toto se často činí skrze příležitost těch, kterým říkáte domácí zvířata 
(mazlíčci). To se také děje různými jinými způsoby pozvednutí. Tyto 
zahrnují mnohé takzvané komplexy náboženských praktik, které 
personifikují a posílají lásku různým přírodním bytostem druhé úrovně v 
jejich skupinové formě. 

14.2 T A Z A T E L  Když byla tato Země druhé úrovně, jak byly bytosti druhé úrovně 
na této Zemi pozvednuty? 

R A  Nebyl zde typ pozvednutí, který byl popsán, ale jednoduché pozvednutí 
třetí úrovně, což je linie spirálovitého světla volající zkreslení vzhůru z 
úrovně do úrovně. Proces trvá déle, když není pozvednutí učiněno 
inkarnovanými bytostmi třetí úrovně. 

14.3 T A Z A T E L  Jaká pak byla forma druhé úrovně... jak vypadala... která se stala 
člověkem Země třetí úrovně? Jak vypadal ve druhé úrovni? 

R A  Já jsem Ra. Rozdíly mezi tělesnými formami druhé a třetí úrovně by v 
mnoha případech byly více podobné jedna druhé. V případě vaší planetární 
sféry byl proces přerušen těmi, kteří se zde inkarnovali z planetární sféry, 
kterou nazýváte Mars. Byli přizpůsobeni genetickými změnami, a proto zde 
byl určitý rozdíl, který byl velice znatelný od postupného zvedání 
dvounohých forem z vaší druhé úrovně do třetí úrovně. Toto nemělo nic 
společného s takzvaným umístěním duše. Bylo to pouze spjato s 
okolnostmi příchodu těch z jiné kultury. 

14.4 T A Z A T E L  Chápu [z] předešlého materiálu, že se toto stalo před 75 000 lety. 
To byl počátek procesu naší třetí úrovně. Můžete mi popsat historii, 
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týkající se pouze bodů evoluce, řekněme, která nastala v rámci těchto 75 
000 let, jakékoliv specifické časy nebo body, kde byly učiněny pokusy zvýšit 
vývoj této třetí úrovně? 

R A  Já jsem Ra. První pokus pomoci vašim lidem byl v čase sedm pět nula 
nula nula [75 000]. Tento pokus před sedmdesáti pěti tisíci [75 000] vašimi 
lety byl námi popsán dříve.1 

Další pokus byl přibližně před pět osm nula nula nula, padesáti osmi tisíci 
[58 000] vašimi lety, který pokračoval po dlouhou dobu ve vašem měření, 
s těmi z Mu, jak nazýváte tuto rasu nebo společenský komplex 
mysli/těla/ducha. 

Další pokus přišel po dlouhé době a nastal před přibližně třinácti tisíci [13 
000] vašimi lety, kdy byla určitá inteligentní informace nabídnuta těm 
z Atlantidy, byla stejného typu o léčení a práci s krystaly, o čemž jsme 
mluvili dříve.2 

Další pokus byl před jedna jedna nula nula nula, jedenácti tisíci [11 000] 
vašimi roky. Toto jsou odhady, protože nejsme zcela schopní zpracovat váš 
měřící systém kontinua prostoru/času. Tento nastal tam, co nazýváte Egypt 
a o něm jsme již také mluvili.3 

Stejné bytosti, které s námi přišly, se vrátily přibližně o tři pět nula nula [3 
500] roků později za účelem ještě jednou pomoci společenskému komplexu 
mysli/těla/ducha Jižní Ameriky. Nicméně pyramidy těchto takzvaných 
měst nebyly používány odpovídajícím způsobem. Proto o to nebylo dále 
usilováno. 

Bylo zde přistání přibližně před tři nula nula nula, třemi tisíci [3 000] 
vašimi lety opět v Jižní Americe, jak ji nazýváte. Bylo zde také několik 
pokusů pomoci vašim lidem před přibližně dva tři nula nula [2 300] lety v 
oblasti Egypta.4 Ve zbytku cyklu jsme nikdy neopustili vaši pátou úroveň a 
v tomto posledním malém cyklu pracujeme na přípravě na sklizeň. 

14.5 T A Z A T E L  Byla návštěva Egypta před 11 000 lety jedinou, kde jste skutečně 
chodili po Zemi? 

                                                             
1  Popsán dříve v 9.6 – 9.12. 
2  Probíráno dříve v 2.2 – 2.3. 
3  Také probíráno v 2.2. 
4  Ra toto opravili v relaci 17 na 3 300 let do minulosti. 
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R A  Já jsem Ra. Chápu vaši otázku jako zkreslenou směrem k vám, spíše než 
směrem k ostatním. My z vibračního zvukového komplexu Ra jsme chodili 
mezi vámi pouze v tuto dobu. 

14.6 T A Z A T E L  Pochopil jsem, že jste v dřívější relaci řekl, že pyramidy byly 
postaveny kolem Země. Kolik pyramid bylo postaveno? 

R A  Já jsem Ra. Existuje šest vyvažovacích pyramid a pět dva, padesát dva 
[52] jiných postavených pro další léčení a iniciační práci mezi vašimi 
společenskými komplexy mysli/těla/ducha. 

14.7 T A Z A T E L  Co je vyvažovací pyramida? 

R A  Já jsem Ra. Představte si, chcete-li, mnoho silových polí Země v jejich 
geometricky přesné síti. Energie proudí do rovin Země, jak byste je nazvali, 
z magneticky určených bodů. Díky rostoucím zkreslením myšlenkových 
forem v pochopení Zákona jednoty byla sama planeta viděna tak, že má 
potenciál k nevyváženosti. Vyvažovací pyramidální struktury byly nabity 
krystaly, které přitahovaly příslušnou rovnováhu z energetických polí 
proudících do rozličných geometrických center elektromagnetické energie, 
které obklopují a tvarují planetární sféru. 

14.8 T A Z A T E L  Udělám přehled a vy mi řeknete, zda mluvím správně. Všechny z 
těchto návštěv za posledních 75 000 let se konaly z důvodu předat lidem 
Země pochopení Zákona jednoty a tímto způsobem jim dovolit postoupit 
výše skrze čtvrtou, pátou, šestou úroveň. Toto bylo službou Zemi. 
Pyramidy byly také použity pro předání Zákona jednoty svým vlastním 
způsobem. Vyvažovací pyramidy, tím si nejsem příliš jistý. Říkám to 
doposud správně? 

R A  Já jsem Ra. Říkáte to správně v mezích přesnosti dovolených jazykem. 

14.9 T A Z A T E L  Způsobily vyvažovací pyramidy Zemi změnu její osy? 

R A  Já jsem Ra. Dotaz není jasný. Prosím přeformulujte. 

14.10 T A Z A T E L  Vztahuje se vyvažování k vyvažování jednotlivce, který je zasvěcen 
v pyramidě, nebo se vztahuje k fyzickému vyvažování Země v její ose v 
prostoru? 

R A  Já jsem Ra. Vyvažovací pyramidální struktury mohly být a byly použity 
pro zasvěcení jednotlivce. Nicméně použití těchto pyramid bylo také 
navrženo pro vyvažování planetární energetické sítě. 
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Ostatní pyramidy nejsou správně umístěny pro léčení Země, ale pro léčení 
komplexů mysli/těla/ducha. Všimli jsme si, že vaše úroveň byla zkreslena 
směrem k tomu, co je nazýváno v našem zkreslení/chápání třetí úrovně jako 
předčasný proces stárnutí. Pokoušeli jsme se pomoci komplexům 
mysli/těla/ducha třetí úrovně vaší planetární sféry umožněním delšího 
časového/prostorového kontinua v jedné inkarnaci za účelem získání více 
příležitostí učit/vyučovat Zákony nebo Způsoby prvotního zkreslení 
Zákona jednoty, což je Láska. 

14.11 T A Z A T E L  Udělám toto prohlášení. Můžete mi říci, zda mluvím správně. 
Způsob, jakým tomu rozumím je, že vyvažovací pyramidy měly dělat to, 
co nazýváme prodloužení doby života místních entit, takže mohly získat 
více moudrosti Zákona jednoty naráz, zatímco byly ve fyzické formě. Je to 
správně? 

R A  Já jsem Ra. To je správně. Nicméně pyramidy, námi nenazývané 
vibračním zvukovým komplexem vyvažovací pyramidy, byly většího počtu 
a byly používány výhradně pro výše uvedený účel a učení/vyučování 
léčitelů, jak nabít a umožnit tyto procesy. 

14.12 T A Z A T E L  George Van Tassel postavil stroj v naší západní poušti zvaný 
„Integratron“. Bude tento stroj fungovat pro svůj účel prodloužení doby 
života? 

R A  Já jsem Ra. Stroj je neúplný a nebude fungovat pro výše zmíněný účel. 

14.13 T A Z A T E L  Kdo dal Georgeovi informace, jak jej postavit? 

R A  Já jsem Ra. Byly dva kontakty, které předaly entitě s vibračním 
zvukovým komplexem George tuto informaci. Jeden byl z Konfederace. 
Druhý byl ze skupiny Orion. Konfederace byla donucena nalézt zkreslení 
směrem pro ne-kontakt kvůli změně vzorů komplexu vibrační mysli toho 
nazývaného George. Tudíž skupina Orion použila tento nástroj; nicméně 
tento nástroj, ačkoliv zmaten, byl komplexem mysli/těla/ducha oddaným 
v srdci ke službě ostatním, takže, řekněme, nejhorší, co mohlo být učiněno, 
bylo zdiskreditovat tento zdroj. 

14.14 T A Z A T E L  Mělo by nyní nějakou hodnotu pro lidi této planety, v této době, 
dokončit tento stroj? 

R A  Já jsem Ra. Sklizeň je nyní. V současné době není žádný důvod zahrnout 
úsilí ke zkreslením směrem k dlouhověkosti, ale raději podporovat zkreslení 
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k hledání svého srdce, protože to, co sídlí jasně v energetickém poli 
fialového paprsku, určí sklizeň každého komplexu mysli/těla/ducha. 

14.15 T A Z A T E L  Když se vrátíme na začátek tohoto 75 000letého období, sklízení 
nastalo 25 000 let po začátku, což by, předpokládám, bylo období před 50 
000 roky. Můžete mi říci, kolik bylo sklizeno z naší planety v té době? 

R A  Já jsem Ra. Nikdo nebyl sklizen. 

14.16 T A Z A T E L  Nebyla žádná sklizeň? A co před 25 000 roky? Proběhla sklizeň 
pak? 

R A  Já jsem Ra. Sklízení začalo v pozdější části, jak měříte čas/prostor, 
druhého cyklu s jednotlivci nalézajícími bránu do inteligentního 
nekonečna. Sklizeň v té době, ačkoli extrémně malá, se týkala entit s 
extrémním zkreslením směrem k službě entitám, které nyní měly opakovat 
hlavní cyklus. Tyto entity proto zůstaly ve třetí úrovni, ačkoli mohly v 
jakémkoli okamžitém/přítomném bodě opustit tuto úroveň použitím 
inteligentního nekonečna. 

14.17 T A Z A T E L  Pak sklizeň před 25 000 roky, entity, které mohly být sklizeny do 
čtvrté úrovně zde zůstaly ve službě planetární populaci. Je to správně? 

R A  Já jsem Ra. To je správně. Tudíž zde nebyla žádná sklizeň, ale byly zde 
sklizně-schopné entity, které si vyberou způsob svého vstupu do čtvrté 
úrovně. 

14.18 T A Z A T E L  Pak v posledních 2 300 letech5 aktivně pracujete na vytvoření co 
možná největší možné sklizně na konci 75 000ročního cyklu. Můžete sdělit 
ve vztahu k Zákonu jednoty, proč to děláte, jednoduše jako stanovisko 
vašich důvodů? 

R A  Já jsem Ra. Mluvím za společenský paměťový komplex nazvaný Ra. 
Přišli jsme mezi vás vám pomoci. Naše snahy ve službě byly zvráceny. Naše 
touha je pak eliminovat, jak jen to bude možné, zkreslení způsobené těmi 
neporozuměními naší informace a vedení. 

Hlavní důvod služby, kterou Konfederace nabízí, je prvotní zkreslení 
Zákona jednoty, což je služba. Jedna Bytost stvoření je podobna tělu, 
pokud přijmete tuto analogii třetí úrovně. Ignorovali bychom bolest v 
noze? Modřiny na kůži? Říznutí, které hnisá? Ne. Nejde ignorovat volání. 

                                                             
5  Ra toto opravili v relaci 17 na 3 300 let do minulosti. 
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My, entity zármutku, si vybíráme jako naši službu pokus léčit zármutek, 
což nazýváme analogií k bolestem zkreslení komplexu fyzického těla. 

14.19 T A Z A T E L  Jaké je Ra úrovně? 

R A  Já jsem Ra. Jsem šesté úrovně se silným hledáním směrem k úrovni 
sedmé. Naše sklizeň se bude konat pouze za přibližně dva a půl milionu 
vašich let a je naší touhou být připraveni na sklizeň, jakmile se bude 
přibližovat do našeho kontinua prostoru/času. 

14.20 T A Z A T E L  A vy se připravujete na sklizeň skrze nejlepší službu, kterou můžete 
poskytnout. Je to správně? 

R A  To je správně. Nabízíme Zákon jednoty, řešení paradoxů, vyrovnávání 
lásky/světla a světla/lásky. 

14.21 T A Z A T E L  Jak je dlouhý jeden váš cyklus? 

R A  Já jsem Ra. Jeden náš cyklus je vypočítán na sedm pět nula nula nula 
nula nula nula nula [750 000 000], sedm pět milionu [75 000 000] vašich 
let.6 

14.22 T A Z A T E L  75 milionů? 

R A  To je správně. 

14.23 T A Z A T E L  Ve vaší službě předávání Zákona jednoty, pracujete v současnosti 
s jinými planetami, než je Země nebo pouze se Zemí? 

R A  Já jsem Ra. V současné době pracujeme pouze s touto planetární sférou. 

14.24 T A Z A T E L  Uvedl jste, že jste byl volán 352 000 pozemskými entitami. 
Znamená to, že toto číslo je počet těch, které chápou a přijímají Zákon 
jednoty? Rozumím tomu správně? 

R A  Já jsem Ra. Nemůžeme odhadnout správnost vašeho tvrzení, protože ti, 
kteří volají, nejsou ve všech případech schopni rozumět odpovědím jejich 
volání. Navíc ti, kteří dříve nevolali, mohou, s velkým traumatem, nalézt 
odpovědi k volání téměř zároveň se svým pozdějším voláním. Ve volání 
není žádný čas/prostor. Proto nedokážeme odhadnout počet vašich 

                                                             
6  Když Ra poprvé uváděl číslice tohoto čísla, naznačovaly 750 milionů. Pak ovšem 

uvedli číslo jako 75 milionů. Don žádá o vysvětlení v další otázce. 
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komplexů mysli/těla/ducha, které budou ve vašem zkreslení kontinua 
prostoru/času, slyšet a rozumět. 

14.25 T A Z A T E L  Jak provádíte vaši normální službu? Jak jste normálně předávali 
Zákon jednoty v posledních 2 300 letech?7 Jak jste to normálně předávali 
lidem na Zemi? 

R A  Já jsem Ra. Používáme kanály jako je tento, ale ve většině případů se 
kanály cítí být inspirovány sny a vizemi, aniž by si byly vědomy, vědomě, 
naší identity nebo existence. Tato konkrétní skupina byla specificky 
trénována, aby rozpoznala takový kontakt. To způsobuje, že si je tato 
skupina schopna uvědomit ohniskový nebo vibrační zdroj informací. 

14.26 T A Z A T E L  Když kontaktujete entity v jejich snech a jiným způsobem, 
předpokládám, že tyto entity musí prvně hledat ve směru Zákona jednoty. 
Je to správně? 

R A  Já jsem Ra. To je správně. Například, entity národa Egypta byly ve stavu 
panteizmu, jak můžete nazvat zkreslení směrem k oddělenému uctívání 
různých částí Stvořitele. Byli jsme schopni kontaktovat jednoho, jehož 
orientace byla směrem k Jednotě. 

14.27 T A Z A T E L  Trauma… pouze to tak nazvu... předpokládám, že přinese, jakmile 
cyklus skončí, nepříjemnosti [neslyšitelné]. Některé entity začnou hledat 
nebo dostanou katalyzátor, dalo by se říci, k hledání kvůli traumatu a 
možná uslyší vaše slova skrze možná telepatii nebo psaný materiál, 
například až publikujeme tuto knihu. 

R A  Já jsem Ra. Rozumíte tomu správně až na nepochopení, že 
nepříjemnosti začaly. 

14.28 T A Z A T E L  Můžete mi říct, kdo byl zodpovědný za předávání knihy Oahspe 
(pozn. Oahspe: Nová bible)? 

R A  Já jsem Ra. Toto bylo předáno jedním ze statusu společenského 
paměťového komplexu Konfederace, jehož myšlenka, jak byla předložena 
Radě, byla použít něco ze známé fyzické historie takzvaných náboženství 
nebo náboženských zkreslení vašeho cyklu, za účelem skrýt a částečně 
odkrýt aspekty prvotních zkreslení Zákona jednoty. Všechna jména mohou 
být vzata tak, že byla vytvořena kvůli svým vibračním charakteristikám. 

                                                             
7  Ra toto opravili v relaci 17 na 3 300 let do minulosti. 



 RELACE 14 119 

 
Informace skryté uvnitř se týkají hlubšího pochopení lásky a světla a s 
pokusy nekonečné inteligence přes mnoho poslů vyučovat/učit entity vaší 
sféry. 

14.29 T A Z A T E L  Existují některé další knihy, které můžete jmenovat a které jsou 
dostupné za tímto účelem a které byly předány Konfederací? 

R A  Já jsem Ra. Nemůžeme sdílet tuto informaci, protože by to zkreslilo vaše 
vzory rozeznání ve vaší budoucnosti. Můžete se zeptat na konkrétní svazek. 

14.30 T A Z A T E L  Urantia book (pozn. Kniha Urantie), kterou jsem nečetl. Kdo ji 
předal? 

R A  Já jsem Ra. Tato byla předána skupinami ne-inkarnovaných entit z 
vašich vlastních rovin Země, takzvaných vnitřních rovin. Tento materiál 
neprošel přes Radu. 

14.31 T A Z A T E L  Materiál The Edgar Cayce. Kdo promlouval skrze Edgara Cayceho? 

R A  Já jsem Ra. Žádná entita nepromlouvala skrze Edgara Cayceho. 

14.32 T A Z A T E L  Odkud se vzaly informace, které Edgar Cayce předával? 

R A  Já jsem Ra. Dříve jsme vysvětlili, že inteligentní nekonečno je přivedeno 
do inteligentní energie z osmé úrovně nebo oktávy.8 Vibrační zvukový 
komplex nazývaný Edgar použil tuto bránu k vidění současnosti, což není 
kontinuum, které prožíváte, ale potenciální společenský paměťový komplex 
této planetární sféry. Termín, který vaši lidé pro to používají je „Ákášické 
záznamy“ (pozn. „Akashic Record“ v originále) nebo „Hala záznamů“ 
(pozn. „Hall of Records“ v originále). Toto bude poslední otázka, kterou 
nyní můžete položit. 

14.33 T A Z A T E L  Existuje něco, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v pohodlí 
nebo pomoci během přenosu? 

R A  Já jsem Ra. Pouze zopakujeme důležitost orientace. Tento nástroj je 
umístěn nula celá dva stupně [0,2°] od směru odpočinku, které je správně. 
Toto může být „viděno“, řekněme, zrakem a nástroj upozorněn. Jste 
svědomití. Máte krátkou otázku, na kterou můžeme odpovědět před 
uzavřením této relace? 

                                                             
8  Vysvětleno dříve v 4.2, 5.1, 6.1, 11.8 a 11.20. 
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14.34 T A Z A T E L  Můžete mi říct, zda vykonáváme naši snahu celkem dobře? 

R A  Já jsem Ra. Zákon je Jednota. Chyby neexistují. 

Já jsem Ra. Zanechávám tento nástroj v lásce a světle jednoho nekonečného 
Stvořitele. Jděte kupředu, a proto s radostí, v síle a míru jednoho Stvořitele. 
Adonai. 



 

Relace 15 
30. ledna 1981 

15.0 R A  Já jsem Ra. Vítám vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní 
komunikuji. 

15.1 T A Z A T E L  Chtěl bych se omluvit za své minulé a budoucí hloupé otázky díky 
faktu, že hledám správný vstup do Zákona jednoty. Budeme z knihy 
eliminovat hloupé otázky.1 

Chtěl bych se zeptat, zda použití nástroje je funkcí času, po který nástroj 
používáme, nebo funkcí množství informací nebo počtu slov, které nástroj 
předává? Jinými slovy, musím pospíchat a klást otázky nebo nemusím s 
kladením otázek pospíchat? 

R A  Já jsem Ra. Jsou zde dvě části pro váš dotaz. Za prvé, rezerva vitální 
energie tohoto nástroje, což je produkt zkreslení těla, mysli a ducha v 
různých komplexech, je klíčem k délce času, který můžeme vynaložit pro 
užívání nástroje. Prohledali jsme vaši skupinu, když jsme vás kontaktovali, 
protože každý ve vaší skupině vlastní značně více vitální energie komplexu 
těla. Nicméně tento nástroj byl nejvhodněji vyladěn zkresleními komplexu 
mysli/těla/ducha svého bytí v této iluzi. Proto jsme zůstali u tohoto 
nástroje. 

Za druhé, komunikujeme v nastavené rychlosti, která je závislá na naší 
opatrné manipulaci tohoto nástroje. Nemůžeme být více, jak jste řekl, 
rychlí. Proto můžete klást otázky rychle, ale odpovědi, které musíme 
nabídnout, jsou v rámci daného tempa. 

15.2 T A Z A T E L  Toto není přesně to, co jsem myslel. Pokud mi to zabere, řekněme, 
čtyřicet pět minut klást mé otázky, dodá to nástroji pouze patnáct minut 
na odpověď spíše než hodinu nebo bychom pokračovali přes hodinu a 
nástroj by mohl odpovědět na více [otázek]? 

R A  Já jsem Ra. Energie potřebná pro tento kontakt je vložena do tohoto 
nástroje funkcí času. Proto faktorem je čas, jak rozumíme vaší otázce. 

15.3 T A Z A T E L  Pak bych měl pokládat otázky rychle, abych neredukoval čas. Je to 
správně? 

                                                             
1  Chybějící otázky a odpovědi byly navráceny. 



122 RA KONTAKT: UČENÍ ZÁKONA JEDNOTY 

R A  Já jsem Ra. Měl byste konat, jak to považujete za vhodné. Nicméně 
můžeme doporučit, že k získání odpovědí, které požadujete, může pro vás 
znamenat investovat něco, co prožíváte jako čas. Ačkoli ztrácíte čas na 
odpověď, nabíráte tím na specifičnosti odpovědi, jelikož mnohokrát v 
minulosti jsme potřebovali vyjasnění spěšně kladených otázek. 

15.4 T A Z A T E L  Děkuji vám. První otázkou je: Proč se na této planetě objevilo 
rychlé stárnutí? 

R A  Já jsem Ra. Rychlé stárnutí nastává na této planetě třetí úrovně kvůli 
trvající nerovnováze komplexu sítě receptorů v éterické části energetického 
pole této planety. Zkreslení myšlenkových forem vašich lidí způsobila, že 
energetická proudění vstoupila do planetární magnetické atmosféry, pokud 
byste takto nazvali tuto síť energetických vzorů, takovým způsobem, že 
řádná proudění nejsou správně naplněná s vyrovnaným vibračním 
světlem/láskou, řekněme, z vesmírné úrovně této oktávy existence. 

15.5 T A Z A T E L  Předpokládám správně, že jedním z vašich pokusů ve službě této 
planetě bylo pomoci populaci této planety plněji chápat a praktikovat 
Zákon jednoty, takže by mohlo být toto stárnutí, rychlé stárnutí, změněno 
na normální stárnutí? 

R A  Já jsem Ra. Předpokládáte do velké míry správně. 

15.6 T A Z A T E L  Pak by bylo velmi vhodné pro lidi této planety v praktikování 
Zákona jednoty naučit se způsobům služby. Říkám to správně? 

R A  Já jsem Ra. Říkáte to správně. Pokud budete pozorovat ty orientované 
skrze životní zkušenostní komplex zkreslení, od téměř počátku té 
zkušenosti, budete pozorovat relativně mladistvý, jak byste to nazvali, 
vzhled. 

15.7 T A Z A T E L  Jaká je největší služba, kterou naše populace na této planetě může 
vykonávat individuálně? 

R A  Já jsem Ra. Je zde ale pouze jedna služba. Zákon je Jedním. Nabídka 
sloužit Stvořiteli je největší službou, jednotou, zřídlem. Entita, která hledá 
jednoho Stvořitele je s nekonečnou inteligencí. Z toho hledání, z této 
nabídky, se vyvinou rozmanité příležitosti závisející na zkreslení komplexu 
mysli/těla/ducha s ohledem na různé iluzorní aspekty nebo energetická 
centra různých komplexů vaší iluze. 
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Tudíž se někteří stanou léčiteli, někteří pracovníky, někteří učiteli a tak 
dále. 

15.8 T A Z A T E L  Pokud by entita byla na této planetě dokonale vyvážená ve vztahu 
k Zákonu jednoty, podrobila by se stárnoucímu procesu? 

R A  Já jsem Ra. Dokonale vyvážená entita by se stala spíše unavenou než 
viditelně starou. Lekce by byly naučeny, entita by odešla. Nicméně toto je 
přiměřené a je formou stárnutí, kterou vaši lidé neprožívají. Chápání 
přichází pomalu, rozklad komplexu těla rychleji. 

15.9 T A Z A T E L  Můžete mi něco málo říci o definici slova „vyvažování“, jak jej 
používáme? 

R A  Já jsem Ra. Představte si, chcete-li, jedno Nekonečno. Nemáte žádnou 
představu. Tudíž proces začíná. Láska tvoří světlo, stává se láskou/světlem 
a proudí do planetární sféry v souladu s elektromagnetickou sítí bodů nebo 
s propojeními vstupu. Tato proudění jsou pak k dispozici pro jednotlivce, 
který je, stejně jako planeta, sítí elektromagnetických energetických polí s 
body nebo propojeními vstupu. 

Ve vyváženém jedinci je každé energetické centrum vyvážené a funguje 
jasně a plně. Blokace vaší planetární sféry způsobují určitá zkreslení 
inteligentní energie. Zablokování komplexu mysli/těla/ducha dále zkreslují 
nebo porušují rovnováhu této energie. Existuje jedna energie. Může to být 
chápáno jako láska/světlo nebo světlo/láska nebo inteligentní energie. 

15.10 T A Z A T E L  Chápu to správně, když předpokládám, že jedno ze zablokování 
komplexu mysli/těla/ducha může nastat kvůli nevyváženosti, řekněme, ega, 
a to může být vyváženo použitím, řekněme, vyvážením 
hodnosti/nehodnosti2? 

R A  Já jsem Ra. To je nesprávně. 

15.11 T A Z A T E L  Můžete mi říct, jak vyvažujete ego? 

R A  Já jsem Ra. Nemůžeme pracovat s tímto konceptem, jelikož je nesprávně 
použit a nemůže z něj vzejít porozumění. 

15.12 T A Z A T E L  Jak jednotlivec postupuje při vyvažování sebe sama? Jaký je první 
krok? 

                                                             
2  Ve smyslu být/nebýt hoden. 
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R A  Já jsem Ra. Krok je jen jeden; to je pochopení energetických center, 
která tvoří komplex mysli/těla/ducha. Toto chápání může být krátce 
shrnuto následovně. 

První vyvážení je vibračním energetickým komplexem Malkuth nebo 
Země, který je nazývaný komplexem červeného paprsku. Chápání a přijetí 
této energie je základní. 

Další energetický komplex, který může být zablokován, je emoční nebo 
osobní komplex, známý také jako komplex oranžového paprsku. Toto 
zablokování se často projevuje jako osobní výstřednosti nebo zkreslení s 
ohledem na sebevědomé pochopení nebo přijetí sebe sama. 

Třetí zablokování se podobá nejblíže tomu, co jste nazval egem. Je to žlutý 
paprsek neboli centrum solár plexu. Zablokování v tomto centru se budou 
často projevovat jako zkreslení směrem k manipulaci mocí a jinému 
společenskému chování týkající se těch blízkých a těch spojených s 
komplexem mysli/těla/ducha. 

Ti se zablokováními v těchto prvních třech energetických centrech, neboli 
propojeních (uzlech), budou mít přetrvávající obtíže ve schopnosti 
podporovat své hledání Zákona jednoty. 

Centrum srdce, neboli zelený paprsek, je centrum, ze kterého se bytosti 
třetí úrovně mohou odrazit, řekněme, směrem k nekonečné inteligenci. 
Zablokování v této oblasti se mohou projevit jako obtíže ve vyjadřování 
toho, co můžete nazvat univerzální láska nebo soucit. 

Centrum modrého paprsku toku energie je centrum, které je jako první jak 
vycházející, tak vcházející. Ti zablokovaní v této oblasti mohou mít obtíže 
s porozuměním komplexů ducha/mysli své vlastní entity a další obtíže ve 
vyjádření těchto chápání sebe sama. Entity zablokované v této oblasti 
mohou mít obtíže s přijímáním komunikace od ostatních komplexů 
mysli/těla/ducha. 

Dalším centrem je šišinkové (epifýzy) neboli centrum indigového paprsku. 
Ti zablokovaní v tomto centru mohou zažívat zmenšování vtoku 
inteligentní energie kvůli manifestacím, které se jeví jako nehodnost. To je 
to, o čem jste mluvil. Jak můžete vidět, toto je pouze jedním z mnoha 
zkreslení díky několika bodům energetického vtoku do komplexu 
mysli/těla/ducha. 
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Vyvážení indigového paprsku je naprosto ústřední pro typ práce, která se 
točí okolo komplexu ducha a která má pak svůj vtok do transformace nebo 
proměny třetí úrovně do čtvrté. Je to energetické centrum přijímající 
nejméně zkreslené výlevy lásky/světla z inteligentní energie a mající také 
potenciál pro klíč k bráně inteligentního nekonečna. 

Zbývající centrum energetického vtoku je jednoduše celkové vyjádření 
vibračního komplexu mysli, těla a ducha entity. To jest, zda bude 
„vyvážené“ nebo „nevyvážené“ nemá v této energetické úrovni žádný 
význam, protože ono si dává i bere svou vlastní rovnováhu. Ať už zkreslení 
může být jakékoliv, nemůže být [s ním] manipulováno tak, jak může být s 
ostatními, a proto nemá zvláštní význam z pohledu vyrovnávání entity. 

15.13 T A Z A T E L  Dříve jste nám předal některé informace o tom, co bychom měli 
dělat při vyvažování.3 Existuje nějaká informace, kterou můžeme nyní 
publikovat o nějakých konkrétních cvičeních nebo metodách vyvažování 
těchto center? 

R A  Já jsem Ra. Cvičení daná pro publikování, viděno v porovnání s 
materiálem nyní předaným, jsou celkově dobrým začátkem. Je důležité 
umožnit každému hledajícímu raději osvítit sebe sama, než pro jakéhokoliv 
posla se pokusit v jazyce naučit/učit pro entitu a být tak vyučující/učící a 
učící/vyučující. Toto není v rovnováze s vaší třetí úrovní. Učíme se od vás. 
Vyučujeme vás. Tudíž vyučujeme/učíme. Pokud bychom se učili pro vás, 
způsobilo by to nerovnováhu ve směru zkreslení svobodné vůle. 

Existují jiné přípustné body informace. Nicméně jste ještě nedosáhli těchto 
bodů ve vaší sérii otázek a je naším komplexem víry/pocitu, že tazatel by 
měl směřovat tento materiál takovým způsobem, že vaše komplexy 
mysli/těla/ducha do nich vstoupí, tudíž odpovídáme na vaše dotazy, jak se 
objevují ve vašem komplexu mysli. 

15.14 T A Z A T E L  Včera jste uvedl: „Sklizeň je nyní. V současnosti zde není jediný 
důvod zahrnout úsilí k těmto zkreslením k dlouhověkosti, ale raději 
podporovat zkreslení k hledání svého srdce, protože to, co sídlí čistě v 
energetickém poli fialového paprsku, určí sklízení každého komplexu 
mysli/těla/ducha.“ Mohl byste nám říct, jak hledat nebo nejlepší cestu, jak 
hledat své srdce? 

                                                             
3  Dříve předáno v 5.2 a 15.12. 
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R A  Já jsem Ra. Předali jsme tuto informaci v několika formulacích.4 
Nicméně můžeme jenom sdělit, že materiál pro vaše porozumění je vlastní 
já: komplex mysli/těla/ducha. Byla vám předána informace o léčení, jak 
nazýváte toto zkreslení.5 Tuto informaci lze vidět v rámci obecnějšího 
kontextu jako způsoby pochopení sebe sama. 

Pochopení, prožití, akceptování a slučování vlastního já se sebou a 
s ostatními já, a nakonec se Stvořitelem, je cestou k srdci svého já. V každé 
infinitezimální (nekonečně malé) části vašeho já přebývá Jednota ve své 
veškeré moci. Proto můžeme pouze nabádat k těmto řádkám rozjímání, 
vždy uvedením předpokladu meditace, rozjímání nebo modlitby jako 
prostředků subjektivně/objektivně používající nebo kombinující různá 
chápání ke zlepšení procesu hledání. Bez takovéto metody obrácení 
analytického procesu by jednotlivec v tomto hledání nemohl integrovat do 
jednoty mnohá nabytá chápání. 

15.15 T A Z A T E L  Nemám v úmyslu se ptát na stejné otázky dvakrát, jsou zde ale 
určité oblasti, které považuji za důležité, a že může být dosaženo lepšího 
pochopení možným přeformulováním jinými slovy. Děkuji vám 
mnohokrát za vaši trpělivost. 

Včera jste také zmínil, že zde nebyla žádná sklizeň na konci posledního 
25 000 ročního cyklu: „Byly zde sklizně-schopné entity, které si mají vybrat 
způsob svého vstupu do čtvrté úrovně.“ Můžete mi říct, co myslíte tím, jak 
„si vyberou způsob svého vstupu do čtvrté úrovně“? 

R A  Já jsem Ra. Tito pastýři nebo, jak je někteří nazvali „Starší rasou“, si mají 
vybrat čas/prostor svého odchodu. Je nepravděpodobné, že odejdou, dokud 
nejsou jejich ostatní-já také sklizně-schopné. 

15.16 T A Z A T E L  Co myslíte tím jejich ostatní-já jsou sklizně-schopné? 

R A  Já jsem Ra. Ostatní-já, o které si tyto bytosti dělají starosti, jsou ti, kteří 
nedosáhli na sklizeň v druhém hlavním cyklu. 

15.17 T A Z A T E L  Mohl byste mi říct jen malou část historie toho, co nazýváte Starší 
rasou? 

R A  Já jsem Ra. Otázka je nejasná. Prosím přeformulujte. 

                                                             
4  To zahrnuje 10.14 a 15.12. 
5  Ve 4.17 a 5.2. 
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15.18 T A Z A T E L  Pokládám tuto otázku, protože jsem slyšel o Starší rase dříve v 

knize Road in the Sky (Cesta na obloze) od George Hunt Willimsona a 
přemýšlel jsem, zda Starší rasa byla stejná jako ta, o které mluvil? 

R A  Já jsem Ra. Otázka nyní řeší sama sebe, protože jsme dříve mluvili6 o 
způsobu rozhodování, který způsobil, že tyto entity zůstaly zde během 
zavírání druhého velkého cyklu vašeho současného hlavního cyklu. 

Existují určitá zkreslení v popisech toho známého jako Michel7; nicméně 
tato zkreslení mají primárně co do činění s faktem, že tyto entity nejsou 
společenským paměťovým komplexem, ale spíše skupinou komplexů 
mysli/těla/ducha oddanou sloužit. Tyto entity pracují dohromady, ale 
nejsou zcela sjednoceny; tudíž zcela nevidí vzájemné myšlenky, pocity a 
motivy. Nicméně touha sloužit je typem touhy čtvrté úrovně, tudíž je 
spojuje do toho, čemu můžete říkat bratrství. 

15.19 T A Z A T E L  Proč je nazýváte Starší rasou? 

R A  Já jsem Ra. Nazvali jsme je tak, abychom vás tazatele seznámili, s jejich 
identitou, jak je chápána vaším zkreslením komplexu mysli. 

15.20 T A Z A T E L  Jsou nějací Poutníci v rámci Starší rasy, nebo nejsou? 

R A  Já jsem Ra. Jsou to sklizené planetární entity – Poutníci pouze ve smyslu, 
že si zvolili, v lásce čtvrté úrovně, se raději okamžitě reinkarnovat ve třetí 
úrovni než pokračovat směrem ke čtvrté. To jim způsobilo být Poutníky 
typu Poutníků, kteří nikdy neopustili rovinu Země spíše kvůli své 
svobodné vůli než kvůli své vibrační úrovni. 

15.21 T A Z A T E L  Dobře, ve včerejším materiálu jste uvedl: „Nabízíme Zákon 
jednoty, řešení paradoxů.“ Také jste dříve zmínil, že prvním paradoxem 
nebo prvním zkreslením, jsem myslel, bylo zkreslení svobodné vůle. Mohl 
byste mi říct, zda je zde nějaká posloupnost? Je zde první, druhé, třetí, čtvrté 
zkreslení Zákona jednoty? 

R A  Já jsem Ra. Pouze do velmi malého bodu. Po tomto bodě jsou mnohosti 
zkreslení rovny jedno druhému. První zkreslení, zkreslení svobodné vůle, 
nachází ohnisko. Toto je druhým zkreslením vámi známém jako Logos, 

                                                             
6  Bylo řečeno dříve ve 14.16 – 14.17 a v 15.15. 
7  Michel D’Obrenovic, také známý jako George Hunt Williamson. 
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Kreativní princip nebo Láska. Tato inteligentní energie tudíž vytváří 
zkreslení známé jako Světlo. 

Z těchto tří zkreslení vychází mnoho, mnoho hierarchií zkreslení, každé 
mající svoje vlastní paradoxy, které mají být syntetizovány, žádné není 
důležitější než jiné. 

15.22 T A Z A T E L  Také jste řekl, že jste nabídli Zákon jednoty, což je vyvážení 
lásky/světla a světla/lásky. Je nějaký rozdíl mezi láskou/světlem a 
světlem/láskou? 

R A  Já jsem Ra. Toto bude poslední otázkou tohoto času/prostoru. Je zde 
stejný rozdíl mezi láskou/světlem a světlem/láskou jako je mezi 
vyučováním/učením a učením/vyučováním. Láska/světlo je aktivátorem, 
silou, dárcem energie. Světlo/láska je manifestace, která nastává, když je 
světlo vyjádřeno s láskou. 

15.23 T A Z A T E L  Je zde něco, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v pohodlí? A 
můžeme mít dnes další relaci? 

R A  Já jsem Ra. Tento nástroj potřebuje určité množství manipulace 
fyzickým nebo tělesným komplexem kvůli ztuhlosti. Kromě uvedeného je 
vše v pořádku, energie jsou v rovnováze. Je zde malé zkreslení v mentální 
energii tohoto nástroje kvůli starosti o milovaného, jak to nazýváte. Toto 
pouze mírně snižuje vitální energie nástroje. Provedením manipulace bude 
tento nástroj v pořádku pro další práci. 

15.24 T A Z A T E L  Manipulací myslíte, že by se měla procházet nebo bychom měli 
namasírovat její záda? 

R A  Já jsem Ra. Mysleli jsme to druhé. Musí být dodáno pochopení, že tato 
manipulace má být dodána tím, [kdo je] v harmonii s entitou. Jsou zde 
nějaké krátké dotazy, než opustíme tento nástroj? 

15.25 T A Z A T E L  Je pro vás možné nám říct cokoliv o.… jelikož jsme Poutníci, 
cokoliv o naší minulé úrovni… ze které úrovně jsme přišli? 

R A  Skenuji každého a nacházím přijatelné sdílet tuto informaci. Poutníci v 
tomto sezení jsou dvou úrovní, jedna úroveň pátá, to jest světla; jedna 
úroveň světla/lásky neboli jednoty. Vyjádření identity toho, kdo přišel z 
které úrovně, shledáváme jako porušení svobodné vůle každého. Proto 
jednoduše uvádíme dvě úrovně, obě jsou harmonicky orientovány směrem 
ke společné práci. 
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Já jsem Ra. Zanechávám vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Jděte 
tedy kupředu, s radostí, v síle a míru jednoho nekonečného Stvořitele. 
Adonai. 



 

Relace 16 
31. ledna 1981 

16.0 R A  Já jsem Ra. Vítám vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní 
komunikujeme. 

16.1 T A Z A T E L  Chtěl bych se zeptat, s ohledem na zkreslení svobodné vůle Zákona 
jednoty, jak mohou Strážci držet Zemi v karanténě? Je tato karanténa v 
mezích zkreslení svobodné vůle? 

R A  Já jsem Ra. Strážci chrání zkreslení svobodné vůle komplexů 
mysli/těla/ducha třetí úrovně na této planetární sféře. Události, které 
potřebují aktivaci karantény, zasahovaly do zkreslení svobodné vůle 
komplexů mysli/těla/ducha. 

16.2 T A Z A T E L  Mohu se mýlit, ale připadá mi, že by to bylo zasahování do 
svobodné vůle, řekněme, skupiny Orionu. Jak je toto vyváženo proti 
jinému konceptu, který jste právě předal? 

R A  Já jsem Ra. Vyvažování je z úrovně do úrovně. Pokusy takzvaných 
Křižáků zasahovat do svobodné vůle jsou akceptovatelné v úrovni jejich 
chápání. Nicméně komplexy mysli/těla/ducha této úrovně, kterou nazýváte 
třetí, formují úroveň svobodné vůle, která není schopná, řekněme, zcela 
rozpoznat zkreslení směrem k manipulaci. 

Tudíž byla zřízena karanténa za účelem vyvažování úrovňových rozdílů ve 
vibracích, což byla vyvažovací situace, kde svobodná vůle skupiny Orionu 
není zastavena, ale je jí dána výzva. Mezitím není skupině třetí úrovně 
bráněno svobodné volbě. 

16.3 T A Z A T E L  Mohou tato okna, která se objevují, nechat skupinu Orionu projít 
skrz jednou za čas? Má toto cokoliv společného s tímto zkreslením 
svobodné vůle? 

R A  Já jsem Ra. To je správně. 

16.4 T A Z A T E L  Mohl byste mi říct, jak toto funguje? 

R A  Já jsem Ra. Nejbližší analogií by byl generátor náhodných čísel s 
určitými limity. 
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16.5 T A Z A T E L  Jaký je zdroj tohoto generátoru náhodných čísel? Je vytvořen 

Strážci, aby bylo vyvažováno jejich strážení? Nebo je to jiný zdroj než 
Strážci? 

R A  Já jsem Ra. Všechny zdroje jsou jedním. Nicméně rozumíme vaší otázce. 
Fenomén oken je fenoménem ostatních-já než Strážců. Operuje z dimenzí 
za prostorem/časem v tom, co můžete nazvat oblastí inteligentní energie. 
Tak jako vaše cykly, jsou taková vyvažování, takové rytmy, jako údery 
hodin. V případě oken nemají žádné entity hodiny. Proto se to zdá jako 
náhodné. Není to náhodné v úrovni, která produkuje toto vyvažování. To 
je důvod, proč jsme uvedli, že jde o analogii s určitými limity. 

16.6 T A Z A T E L  Pak toto okenní vyvažování brání Strážcům redukovat svou 
pozitivní polarizaci tím, že by zcela vyloučili kontakt z Orionu díky stínění. 
Je to správně? 

R A  Já jsem Ra. To je částečně správně. V důsledku vyvažování dovoluje 
stejné množství pozitivního a negativního vtoku, který je vyvažován 
zkresleními společenského komplexu mysli/těla/ducha. Tudíž ve vaší 
konkrétní planetární sféře jsou méně potřebné negativní, jak byste to 
nazvali, informace nebo podněty než pozitivní kvůli poněkud negativní 
orientaci vašeho zkreslení společenského komplexu. 

16.7 T A Z A T E L  Tímto způsobem je celková svobodná vůle vyvážena tak, že 
jednotlivec může mít stejnou možnost si vybrat službu ostatním nebo 
službu sám sobě. Je to správně? 

R A  Já jsem Ra. To je správně. 

16.8 T A Z A T E L  Věřím, že to je hluboké odhalení v Zákoně svobodné vůle. Děkuji 
vám. 

Toto je dále jednoduchá otázka k utvoření příkladu tohoto principu, pokud 
by ale Konfederace přistála na Zemi, bylo by na ně nahlíženo jako na bohy, 
což by porušovalo Zákon svobodné vůle a tudíž by to redukovalo jejich 
polarizaci směrem ke službě všem. Předpokládám, že stejná věc by se stala, 
kdyby přistála skupina Orionu. Jak by toto ovlivnilo jejich polarizaci 
směrem k sobě samým, pokud by byli schopni přistát a stali by se známými 
jako bohové? 

R A  Já jsem Ra. Při události hromadného přistání skupiny Orionu by byl 
efekt polarizace silně směrem ke zvětšení službě sobě samým, přesně opačně 
k předešlé možnosti, kterou jste zmínil. 
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16.9 T A Z A T E L  Pokud by skupina Orionu byla schopná přistát, zvýšilo by to jejich 
polarizaci? Čeho se snažím dovtípit je, zda je pro ně lepší pracovat za scénou 
a získávat rekruty, řekněme, z naší planety, osoba naší planety jdoucí 
směrem ke službě sobě striktně po svém s použitím své svobodné vůle, nebo 
je pro skupinu Orionu stejně dobré přistát na naší planetě a demonstrovat 
pozoruhodnou moc a získat lidi takto? 

R A  Já jsem Ra. První případ je pro skupinu Orionu z dlouhodobého 
hlediska, podáme to takto, více zdravý v tom, že neporušuje Zákon jednoty 
přistáním, tudíž dělá svou práci skrze ty z této planety.1 

V druhém případě by hromadné přistání vytvořilo ztrátu polarizace kvůli 
porušení svobodné vůle planety. Nicméně by to bylo hazardem. Pokud by 
pak planeta byla dobyta a stala by se součástí Impéria, byla by pak svobodná 
vůle obnovena. Toto je omezeno v účinku díky touze skupiny Orionu 
pokročit směrem k jednomu Stvořiteli. Tato touha pokročit omezuje 
skupinu v porušení Zákona zmatení. 

16.10 T A Z A T E L  Ve vztahu se skupinou Orionu jste zmínil slovo „Impérium“. 
Nějakou dobu zvažuji, že film Star Wars (Hvězdné války) byl [tak] nějak 
částečně alegorií na to, co se vlastně děje. Je to správně? 

R A  Já jsem Ra. To je správně stejným způsobem, jako je jednoduchý příběh 
pro dítě alegorií na zkreslení/chápání 
fyzického/filozofického/společenského komplexu. 

16.11 T A Z A T E L  Existuje sklizeň entit orientovaných směrem k službě sobě samým 
stejně, jako existuje sklizeň entit orientovaných směrem k službě ostatním? 

R A  Já jsem Ra. Existuje jedna sklizeň. Ti schopní vstoupit do čtvrté úrovně 
skrze úrovně vibračního komplexu si mohou vybrat způsob svého dalšího 
hledání jednoho Stvořitele. 

16.12 T A Z A T E L  Pak jakmile vstoupíme do čtvrté úrovně, nastane rozdělení, 
řekněme, a část jednotlivců, kteří půjdou do čtvrté úrovně, půjdou na 
planety nebo místa, kde je služba ostatním a druhá část půjde do míst, kde 
je služba sobě samým. Je to správně? 

R A  Já jsem Ra. To je správně. 

                                                             
1  V tomto kontextu může být slovo zdravý definováno jako „přispívající nebo výhodný 

pro zdraví nebo blahodárnost“. 
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16.13 T A Z A T E L  Dobře, Konfederace stanovila svou karanténu, rozumím, před 

sedmdesáti pěti tisíci lety. Pokusila se skupina Orionu nějakou část této 
planety před tímto? Pokusili se… jak dlouho se pokoušeli o kontaktování 
této planety? 

R A  Já jsem Ra. Přibližně před čtyři pět tisíci [45 000] roky byl učiněn pokus. 
Nebyl úspěšný. Přibližně před dva šest nula nula, dvěma tisíci šesti sty [2 
600] roky, poslala skupina entitu společenského paměťového komplexu na 
tuto planetární sféru. Tato snaha se setkala s určitým úspěchem, ale v 
kontinuu prostoru/času byla zmenšena v dopadu (následcích). Od doby 
přibližně před dva tři nula nula, dvěma tisíci třemi sty [2 300] roky ve 
vašem měření, pracuje tato skupina na sklizni právě tak jako Konfederace.2 

16.14 T A Z A T E L  Můžete jmenovat entitu, kterou sem poslali před dvaceti šesti 
stoletími… před dvěma tisíci šesti sty roky?3

 

R A  Já jsem Ra. Entita [byla] pojmenována vašimi lidmi jako Jahve. 

16.15 T A Z A T E L  Můžete mí říct původ Deseti přikázání? 

R A  Já jsem Ra. Původ těchto přikázání následuje zákon negativních entit 
vtiskujících informaci do pozitivně orientovaných komplexů 
mysli/těla/ducha. Informace se pokusila kopírovat nebo napodobit 
pozitivitu, zatímco si udržovala negativní charakteristiky. 

16.16 T A Z A T E L  Bylo toto uděláno skupinou Orionu? 

R A  Já jsem Ra. To je správně. 

16.17 T A Z A T E L  Jaký byl v tomto jejich účel? 

R A  Já jsem Ra. Účel skupiny Orionu je, jak bylo řečeno dříve, dobýt a 
zotročit. Toto je činěno nalezením a zřízením elity a zapříčiněním toho, 
aby ostatní této elitě sloužili skrze různé nástroje jako zákony, které jste 
zmínil, a jiné předané touto entitou. 

16.18 T A Z A T E L  Byl příjemce zákonů, Deseti přikázání, pozitivně nebo negativně 
orientovaný? 

                                                             
2  Ra opravil tato data v relaci 17. Měla by být před 3 600 a před 3 300 roky. 
3  Správný časový rámec je 3 600 let. Viz úvodní prohlášení Ra v relaci 17. 
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R A  Příjemce byl tím extrémní pozitivity, což zodpovídá za nějaké z pseudo-
pozitivních charakteristik přijaté informace. Tak jako kontakty, které 
nejsou úspěšné, nezůstala tato entita vibračního komplexu Mojžíš 
důvěryhodným vlivem (autoritou) mezi těmi, kteří prvně slyšeli filosofii 
Jednoho, a tato entita byla odstraněna z této vibrační roviny třetí úrovně ve 
zmenšeném nebo zarmouceném stavu, přičemž ztratila to, co můžete 
nazývat ctí a vírou, s níž začínala s vytvářením pojmů Zákona jednoty a 
osvobozováním těch z jeho kmene, jak se mu říkalo v daném času/prostoru. 

16.19 T A Z A T E L  Pokud byla tato entita pozitivně orientovaná, jak byla skupina 
Orionu schopná ji kontaktovat? 

R A  Já jsem Ra. Bylo to intenzivní, řekněme, bitevní pole mezi pozitivně 
orientovanými silami původem z Konfederace a negativně orientovanými 
silami. Ten nazývaný Mojžíš byl otevřený dojmům a přijal Zákon jednoty 
v jeho nejjednodušší formě. Nicméně se informace stala negativně 
orientovanou kvůli tlaku jeho lidí dělat určité fyzické věci v rovinách třetí 
úrovně. Toto zanechalo entitu otevřenou pro typ informace a filosofie s 
povahou služby sobě samému. 

16.20 T A Z A T E L  Říkat „Nebudeš“ by bylo pro entitu plně si vědomou znalostí 
Zákona jednoty nepravděpodobné. Je to správně? 

R A  Já jsem Ra. To je správně. 

16.21 T A Z A T E L  Můžete mi říci něco o historii vašeho společenského paměťového 
komplexu a jak jste se stali vědomi Zákona jednoty? 

R A  Já jsem Ra. Cesta našeho učení je vytesána do současného momentu. 
Není žádná historie, jak rozumíme vašemu konceptu. Představte si, chcete-
li, kruh bytí. Známe alfu a omegu jako nekonečnou inteligenci. Kruh nikdy 
nekončí. Je přítomen. 

Úrovně, kterými jsme prošli v různých bodech kruhu odpovídají 
charakteristikám cyklů: 

První, cyklus uvědomění. 

Druhý, cyklus růstu. 

Třetí, cyklus uvědomění si sebe sama. 

Čtvrtý, cyklus lásky nebo porozumění. 

Pátý, cyklus světla nebo moudrosti. 
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Šestý, cyklus světla/lásky, lásky/světla nebo jednoty. 

Sedmý, cyklus brány. 

Osmý, oktáva, která se pohybuje do mystéria, kterému nerozumíme. 

16.22 T A Z A T E L  Děkuji vám mnohokrát. V předchozím materiálu, předtím, než 
jsme s vámi komunikovali, bylo sděleno Konfederací, že zde vlastně není 
žádná minulost nebo budoucnost… vše je současné. Bylo by to dobrou 
analogií? 

R A  Já jsem Ra. Ve třetí úrovni existuje minulost, současnost a budoucnost. 
V přehledu takovém, jaký entita může mít, odstraněna z kontinua 
prostoru/času, lze chápat, že v cyklu dokončení existuje pouze přítomnost. 
My sami usilujeme se naučit tomuto chápání. V sedmé úrovni nebo 
dimenzi, se, pokud budou naše skromné snahy efektivní, staneme jedním 
se vším, tudíž nebudeme mít žádnou paměť, identitu, žádnou minulost 
nebo budoucnost, ale budeme existovat ve všem. 

16.23 T A Z A T E L  Znamená to, že budete mít povědomí o všem, co existuje? 

R A  Já jsem Ra. To je částečně správně. Je naším chápáním, že by to nebylo 
naše povědomí, ale jednoduše povědomí Stvořitele. Ve Stvořiteli je vše, co 
existuje. Proto by byla tato znalost dostupná. 

16.24 T A Z A T E L  Přemýšlel jsem, kolik je obydlených planet v naší galaxii a zda 
všechny dosahují vyšší úrovně podle Zákona jednoty, nebo existuje-li jiný 
způsob. Nepřipadá mi, že by zde byl nějaký jiný způsob dosažení vyšší 
úrovně. Je to správně? 

R A  Já jsem Ra. Prosím přeformulujte svou otázku. 

16.25 T A Z A T E L  Kolik je obydlených planet v naší galaxii? 

R A  Já jsem Ra. Předpokládáme, že ve vaší otázce zamýšlíte všechny úrovně 
vědomí nebo úrovně povědomí. Přibližně jedna pětina všech planetárních 
entit obsahuje povědomí jedné nebo více úrovní. Některé planetární sféry 
jsou příznivé pouze pro určité úrovně. Vaše planetární sféra, například, je 
v tomto čase příznivá úrovním první, druhé, třetí a čtvrté. 

16.26 T A Z A T E L  Dobře, zhruba kolik celkem planet v této galaxii hvězd, ve které se 
nacházíme, má vědomý život bez ohledu na úroveň? 
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R A  Já jsem Ra. Přibližně šest sedm, nula nula nula, nula nula nula 
[67 000 000]. 

16.27 T A Z A T E L  Můžete mi říct, jaké jejich procento jsou třetí, čtvrté, páté, šesté 
úrovně atd.? Zhruba, velmi zhruba. 

R A  Já jsem Ra. Sedmnáct procent první úrovně, dvacet procent druhé 
úrovně, dvacet sedm procent třetí úrovně, šestnáct procent čtvrté úrovně, 
šest procent páté úrovně. Další informace musí být odepřeny. Svobodná 
vůle vaší budoucnosti toto nezpřístupňuje. 

Promluvíme o jednom bodu. Existuje docela velké procento, přibližně 
třicet pět procent inteligentních planet, které nezapadají do sta procent. 
Tato mystéria jsou šesté a sedmé úrovně a nejsou dostupné našemu 
promlouvání. 

16.28 T A Z A T E L  Dobře, těchto prvních pět úrovní… postoupily všechny ze třetí 
úrovně znalostmi a aplikací Zákona jednoty? 

R A  Já jsem Ra. To je správně. 

16.29 T A Z A T E L  Pak jediný způsob pro planetu vyprostit se ze situace, ve které se 
nacházíme, nebo jediný způsob pro populaci je stát se povědomým a začít 
praktikovat Zákon jednoty. Je to správně? 

R A  To je správně. 

16.30 T A Z A T E L  Můžete mi říct, jaké procento planet třetí, čtvrté a páté úrovně, o 
kterých jste mluvil, je negativně polarizovaných, polarizovaných k službě 
sobě? 

R A  Já jsem Ra. Toto není otázka, o které můžeme mluvit vzhledem k 
Zákonu zmatení. Můžeme pouze říct, že planetárních sfér orientovaných 
negativně nebo k službě sobě samým je o hodně méně. Předat vám přesná 
čísla by nebylo vhodné. 

16.31 T A Z A T E L  Chtěl bych učinit analogii o tom, proč je zde méně negativně 
orientovaných a zeptat se vás, zda je ta analogie dobrá. 

V pozitivně orientované společnosti se službou ostatním by bylo 
jednoduché přesunout obrovský balvan tím, že všichni jej pomohou 
přesunout. Ve společnosti orientované směrem k službě sobě samým by 
bylo o mnoho obtížnější přimět každého pracovat na balvanu pro dobro 
všech; proto je mnohem jednodušší dosáhnout cílů, vytvořit princip služby 
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ostatním a růst v pozitivně orientovaných komunitách, než tomu je v 
negativních. Je to správně? [Neslyšitelné] 

R A  Já jsem Ra. To je správně. 

16.32 T A Z A T E L  Děkuji vám mnohokrát. Můžete mi říct, jak vznikla Konfederace 
planet a proč? 

R A  Já jsem Ra. Touha sloužit začíná být, v dimenzi lásky a porozumění, 
ohromným cílem společenského paměťového komplexu. Tudíž ta procenta 
planetárních entit, plus přibližně čtyři procenta více těch, o jejichž identitě 
nemůžeme mluvit, se ocitli před dlouhou, dlouhou vaší dobou v hledání 
stejné věci: služby ostatním. 

Vztahem mezi těmito entitami, jakmile vešli v pochopení ostatních bytostí, 
ostatních planetárních entit a ostatních konceptů služby, bylo sdílet a 
společně pokračovat v těchto běžně uctívaných cílech služby. Tudíž každá 
dobrovolně vložila data společenského paměťového komplexu do toho, co 
můžete považovat jako centrální myšlenkový komplex dostupný všem. 
Toto pak vytvořilo strukturu, se kterou mohla každá entita pracovat na své 
vlastní službě, zatímco mohla nahlížet do jakýchkoli ostatních chápáních 
potřebných k vylepšení služby. To je příčina vzniku a způsob práce 
Konfederace. 

16.33 T A Z A T E L  S takovým velkým počtem planet v galaxii, přemýšlel jsem, zda… 
říkáte, že je zde přibližně pět set planet Konfederace. To mi připadá jako 
relativně malé procento celkového počtu planet čtvrté a páté úrovně v okolí. 
Existuje nějaký důvod pro tak relativně malé procento v této Konfederaci? 

R A  Já jsem Ra. Existuje mnoho Konfederací. Tato Konfederace pracuje s 
planetárními sférami sedmi vašich galaxií, chcete-li, a je odpovědná za 
volání z úrovní v těchto galaxiích. 

16.34 T A Z A T E L  Mohl byste definovat slovo galaxie, jak jste jej právě použil? 

R A  Používáme tento termín ve smyslu, jako byste použili sluneční soustavy. 

16.35 T A Z A T E L  Jsem trochu zmatený, pokud jde o, kolika pak celkově planetám, 
zhruba, Konfederace, ve které se nacházíte, slouží? 

R A  Já jsem Ra. Chápu zmatení. Máme obtíže s vaším jazykem. 
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Termín galaxie musí být rozdělen. Galaxií nazýváme ten vibrační komplex, 
který je lokální. Tudíž vaše slunce je to, co bychom nazvali centrem galaxie. 
Chápeme, že máte jiný význam pro tento termín. 

16.36 T A Z A T E L  Ano. V naší vědě se termín galaxie vztahuje na čočkovitý hvězdný 
systém sestávající z milionu a milionu hvězd, a toto se objevilo v naší 
komunikaci dříve, toto zmatení. Jsem rád, že se to vyjasnilo. 

Nyní, s použitím termínu galaxie ve smyslu, který jsem vám právě řekl, ve 
smyslu čočkovitého hvězdného systému, který obsahuje miliony hvězd, 
znáte evoluci v ostatních galaxiích kromě této? 

R A  Já jsem Ra. Jsme si vědomi života v nekonečné kapacitě. Máte pravdu 
ve svém předpokladu. 

16.37 T A Z A T E L  Můžete mi říct, zda vývoj života v ostatních galaxiích je podobný 
jako vývoj v této? 

R A  Já jsem Ra. Vývoj je poněkud blízký ke stejnému, asymptoticky se 
přibližující kongruenci skrze nekonečno.4 Svobodný výběr toho, čemu 
říkáte galaktické systémy způsobují rozdíly extrémně malé povahy z jedné 
z vašich galaxií do druhé. 

16.38 T A Z A T E L  A pak je tedy Zákon jednoty skutečně univerzální ve vytváření 
vývoje směrem k osmé úrovni nebo oktávě ve všech galaxiích. Je toto 
správně? 

R A  Já jsem Ra. To je správně. Existují nekonečné formy, nekonečná 
chápání, ale vývoj je jeden. 

16.39 T A Z A T E L  Předpokládám, že není pro jedince nezbytné rozumět Zákonu 
jednoty, aby přešel ze třetí do čtvrté úrovně. Je to správně? 

R A  Já jsem Ra. Je zcela nezbytné, aby si entita vědomě uvědomila, že 
nerozumí, aby byla sklizně-schopná. Pochopení (chápání) není této úrovně. 

16.40 T A Z A T E L  Toto je velmi důležitý bod. Použil jsem chybné slovo. Co jsem 
zamýšlel říci, bylo to, že věřím, že nebylo nezbytné pro entitu, aby si byla 
vědomě vědoma Zákona jednoty pro přechod z třetí do čtvrté úrovně. 

R A  Já jsem Ra. To je správně. 

                                                             
4  V tomto kontextu může být slovo asymptoticky definováno jako „nekonečně se blížící 

dané hodnotě“. 
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16.41 T A Z A T E L  V jakém bodě v úrovních je pro entitu pro svůj vývoj nezbytné, 

aby si byla vědomě vědoma Zákona jednoty? 

R A  Já jsem Ra. Sklizeň páté úrovně je těch, jejichž vibrační zkreslení vědomě 
přijmou čest/povinnost Zákona jednoty. Tato odpovědnost/čest je 
základem této vibrace. 

16.42 T A Z A T E L  Můžete mi říct trochu více o tomto konceptu cti/odpovědnosti? 

R A  Já jsem Ra. Každá odpovědnost je ctí; každá čest odpovědností. 

16.43 T A Z A T E L  Chci položit poněkud spornou otázku. Možná ji nevložím do 
knihy. Přemýšlel jsem, zda mrzačení dobytka, které nyní zažíváme po celém 
státu a jinde, by mohlo být vámi vysvětleno. 

R A  Já jsem Ra. Větší část vašeho takzvaného mrzačení se děje podle způsobů 
vašich bytostí druhé úrovně, které se krmí na mršině. Část těchto 
takzvaných mrzačení jsou ty, které jsou z toho, co můžete nazvat 
vícedimenzionálního typu: konstrukt myšlenkové formy používající různé 
části za účelem mít život a bytí ve třetí úrovni. 

16.44 T A Z A T E L  Odkud tyto myšlenkové formy pocházejí? 

R A  Já jsem Ra. To je velmi mnohoznačná otázka. Nicméně se pokusíme 
odpovědět. Za prvé, pocházejí od Stvořitele. Za druhé, přišli z toho, co 
můžete nazvat nižším astrálem, myšlenkami vnitřních rovin. Za třetí, 
přebývají v komplexu vizualizačního konstruktu v části pod kůrou vaší 
planety. 

16.45 T A Z A T E L  Jsou tito zejména jedné formy? 

R A  Já jsem Ra. Tyto entity mohou na sebe vzít jakoukoliv myšlenkovou 
formu asociovanou s emocí strachu nebo teroru. 

16.46 T A Z A T E L  Jsou tyto myšlenkové formy schopné útočit pouze na dobytek 
nebo mohou také zaútočit na lidské bytosti? 

R A  Já jsem Ra. Tyto myšlenkové formy nemohou zaútočit na bytosti třetí 
úrovně. 

16.47 T A Z A T E L  Děkuji vám. Můžete mi říct o stříbrných skvrnkách, které jsme 
někdy našli na našich obličejích nebo jinde? 
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R A  Já jsem Ra. Tyto, o kterých mluvíte, jsou zhmotněním subjektivně 
orientovaného ukazatele naznačující jednomu komplexu mysli/těla/ducha, 
a žádnému jinému, význam subjektivní podstaty. 

16.48 T A Z A T E L  Kdo vytvořil tyto stříbrné skvrnky? Jsou reálné? 

R A  Já jsem Ra. Představte si, chcete-li, vzrůstající potenciál pro 
učení/vyučování. V určitém bodě bude předáno znamení pro naznačení 
vhodnosti nebo důležitosti tohoto učení/vyučování. Entita sama, ve 
spolupráci s vnitřními rovinami, vytváří jakýkoliv ukazatel, který je jí 
nejsrozumitelnější nebo nejnápadnější. 

16.49 T A Z A T E L  Říkáte, že si je vytváříme my sami? 

R A  Já jsem Ra. Entity je nevytváří vědomě. Vytváří je kořeny komplexu 
mysli, které se v chápání dotknou inteligentního nekonečna. 

16.50 T A Z A T E L  Děkuji vám. Je pro vás možné předat malý popis podmínek [ve] 
čtvrté úrovni? 

R A  Já jsem Ra. Žádáme vás o zvážení, jak mluvíme, že neexistují slova pro 
jednoznačný pozitivní popis čtvrté úrovně. Můžeme pouze vysvětlit, co 
není, a přiblížit, co je. Za čtvrtou úrovní se naše schopnost stává ještě více 
omezenou, až se nacházíme zcela beze slov. 

To, co čtvrtá úroveň není: nemá slov, ledaže je tak zvoleno. Nemá těžká 
chemická vozidla pro aktivity komplexů těla. Nemá v sobě disharmonii. 
Nemá disharmonii v rámci lidí. Není v mezích možností disharmonii 
jakýmkoli způsobem způsobit. 

Přiblížení pozitivních tvrzení: je to rovina typu dvounohého vozidla, které 
je mnohem hustší a plnější života. Je to rovina, kde si je jedinec vědomý 
myšlenek ostatních-já. Je to rovina, kde si je jedinec vědomý vibrací 
ostatních. Je to rovina soucitu a porozumění strádání třetí úrovně. Je to 
rovina usilující o moudrost nebo světlo. Je to rovina, kde jsou rozdíly 
jednotlivců zřetelné, ačkoli automaticky harmonizované skupinovým 
souhlasem. 

16.51 T A Z A T E L  Mohl byste definovat slovo úroveň, jak jej používáme, abyste nám 
dal o něco větší představu o konceptu tohoto výrazu, když je vámi použit? 

R A  Já jsem Ra. Pojem úroveň je, co byste nazvali, matematický. Nejbližší 
analogie je ta hudební, kde po sedmi notách ve vašem západním měřítku, 
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chcete-li, začíná osmá nota novou oktávu. V rámci vaší velké oktávy 
existence, kterou sdílíme s vámi, existuje sedm oktáv nebo úrovní. V rámci 
každé úrovně se nachází sedm pod-úrovní. V rámci každé pod-úrovně sedm 
pod-pod-úrovní, a tak dále donekonečna. 

16.52 T A Z A T E L  Všiml jsem si, že čas, který jsme použili, mírně překročil hodinu. 
Preferoval bych pokračovat, ale chci se teď zeptat na stav nástroje. 

R A  Já jsem Ra. Nástroj je vyvážený. Je v pořádku pokračovat, pokud si 
přejete. 

16.53 T A Z A T E L  Dobře. Navázáním na to, o čem jsme právě hovořili, jmenovitě 
úrovně: pak chápu, že každá úroveň má sedm pod-úrovní, které mají znovu 
sedm pod-úrovní, které mají znovu sedm pod-úrovní. Toto expanduje do 
extrémně velké míry, jak jsou věci navýšeny v mocninách sedmi. Znamená 
to, že v jakékoli úrovni se stává cokoliv myslitelného? A mnoho věcí, o 
kterých jste nikdy nepřemýšlel, se dějí… jsou zde… vše se děje… to je 
matoucí… 

R A  Já jsem Ra. Z vašeho zmatení vybíráme koncept, s nímž zápasíte, což je 
nekonečná příležitost. Můžete uvažovat jakýkoli komplex 
možnosti/pravděpodobnosti jako mající existenci. 

16.54 T A Z A T E L  Může se to, co děláme, když přemýšlíme o možnostech, které 
mohou nastat, řekněme denní snění… Stanou se tyto reálné v těchto 
úrovních? 

R A  Já jsem Ra. To záleží na podstatě denního snu. Toto je obsáhlé téma. 
Asi nejjednodušší věcí, kterou můžeme říct, je to, že když je denní sen, jak 
jej nazýváte, tím, co přitahuje k já, ten se pak stane realitou já. Pokud je to 
kontemplativní obecný denní sen, může vstoupit do nekonečna komplexů 
možností/pravděpodobností a objevit se jinde, nemajíce konkrétní spojení 
s energetickými poli tvůrce. 

16.55 T A Z A T E L  Aby to bylo trochu zřetelnější, pokud bych silně snil denní sen o 
postavení lodi, objevila by se v jedné z ostatních úrovní? 

R A  Já jsem Ra. To by se možná stalo, to by se stalo nebo to by se muselo 
stát. 

16.56 T A Z A T E L  A pak pokud, řekněme, sní entita silně denní sen o boji, řekněme, 
s jinou entitou, stalo by se to? 
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R A  Já jsem Ra. V tomto případě se fantazie entity dotýká sebe a jiného-já; 
toto připoutává myšlenkovou formu ke komplexu 
možnosti/pravděpodobnosti spojené s vlastním já, jež je tvůrcem této 
myšlenkové formy. Toto by pak zvýšilo možnost/pravděpodobnost 
přivedení daného do výskytu třetí úrovně. 

16.57 T A Z A T E L  Používá skupina Orionu tohoto principu k vytvoření podmínek 
navozených tak, aby vyhovovaly jejich účelu? 

R A  Já jsem Ra. Odpovíme konkrétněji, než zněla otázka. Skupina Orionu 
používá denní snění násilných nebo jiných negativních vibračních podstat, 
aby zpětně nakrmily nebo posílily tyto myšlenkové formy. 

16.58 T A Z A T E L  Používají vůbec někdy, řekněme, uspokojení fyzického těla k 
zesílení takových denních snů? 

R A  Já jsem Ra. Toto jsou schopni dělat pouze tehdy, když přijímající 
komplex mysli/těla/ducha má silnou schopnost vnímat myšlenkové formy. 
Toto by mohlo být označeno za neobvyklou charakteristiku, ale je to 
vskutku metodou používanou entitami Orionu. 

16.59 T A Z A T E L  Mnoho Poutníků přicházejících na tuto planetu nyní a v nedávné 
minulosti… jsou předmětem myšlenek Orionu? 

R A  Já jsem Ra. Jak jsme řekli dříve, Poutníci se zcela stávají tvory třetí 
úrovně v komplexu mysli/těla. Existuje právě stejná šance takového vlivu 
pro entitu Poutníka jako pro komplex mysli/těla/ducha této planetární 
sféry. Jediná odlišnost se objevuje v komplexu ducha, který, pokud si přeje, 
vlastní brnění světla, chcete-li, což mu umožňuje jasněji rozeznat to, co není 
tak, jak by bylo vhodně požadováno komplexem mysli/těla/ducha. Toto 
není nic víc než tendence a nemůže být nazváno chápáním. 

Mimoto je Poutník, ve svém vlastním komplexu mysli/těla/ducha, méně 
zkreslený směrem, řekněme, ke křivolakosti pozitivních/negativních 
zmatení třetí úrovně. Tudíž často nerozezná tak jednoduše, jako více 
negativní jedinec, negativní podstatu myšlenek nebo bytostí. 

16.60 T A Z A T E L  Byli by pak Poutníci, jak se zde inkarnují, vysoce prioritními cíli, 
řekněme, skupiny Orionu? 

R A  Já jsem Ra. To je správně. 
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16.61 T A Z A T E L  A pokud by byl Poutník úspěšně narušen, řekněme, skupinou 

Orionu, co by se stalo s tímto Poutníkem v době sklizně? 

R A  Já jsem Ra. Pokud by entita Poutníka demonstrovala skrze činy 
negativní orientaci směrem k ostatním-já, byla by, jak jsme řekli dříve, 
zachycena do planetárních vibrací a, když sklízena, by možná znovu 
opakovala velký cyklus třetí úrovně jako planetární entita. Toto bude 
poslední úplnou otázkou této relace. 

Máte krátkou otázku, jež můžeme zodpovědět před tím, než uzavřeme tuto 
relaci? 

16.62 T A Z A T E L  Pouze vědět, zda může být nástroj více v pohodlí? 

R A  Já jsem Ra. Tento nástroj je v pohodlí, jak je to jen pro vás možné udělat 
s ohledem na zkreslení slabosti jeho komplexu těla. Jste svědomití. 

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



 

Relace 17 
3. února 1981 

17.0 R A  Já jsem Ra. Vítám vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. 

Předtím, než budeme komunikovat odpovědi, opravíme chybu, kterou 
jsme objevili v přenosu naší informace k vám. Máme obtíže s vaším 
časem/prostorem. Opět se mohou objevit chyby tohoto typu. Neváhejte 
nás upozornit, abychom mohli přepočítat ve vašem měření času/prostoru. 

Chyba, kterou jsme odhalili, se týká příchodu jak skupiny Orionu na vaši 
planetární sféru vlivu, tak odpovídajícímu příchodu vyslanců Konfederace. 
Předali jsme data dva šest nula nula [2 600] let pro vstup Orionu, dva tři 
nula nula [2 300] pro vstup Konfederace. To je nesprávně. Přepočet 
naznačuje čísla tři šest nula nula [3 600] pro vstup Orionu, tři tři nula nula 
[3 300] pro vstup Konfederace.1 

Nyní komunikujeme. 

17.1 T A Z A T E L  Děkuji vám mnohokrát. Přeji si znovu říct… považuji za čest, 
velkou čest, a také výsadu, tak jako moji [neslyšitelné]. A rád bych 
zopakoval, že moje otázky někdy mohou jít trochu z cesty, protože 
pokračuji v něčem, s čím jsem již začal pracovat v použití Zákona jednoty, 
abych lépe pochopil primárně princip svobodné vůle a další zkreslení, která 
objevujeme. 

Právě nyní mě napadly tři otázky při meditaci. Položím je jako první 
předtím, než budeme pokračovat.  

Za prvé, nyní se nacházíme ve čtvrté úrovni. Vzrostou účinky čtvrté úrovně 
v dalších třiceti letech? Uvidíme více změn v našem prostředí a v našem 
účinku na naše prostředí? 

R A  Já jsem Ra. Čtvrtá úroveň je vibrační spektrum. Vaše kontinuum 
času/prostoru spirálovitě posunulo vaši planetární sféru a vaši, co bychom 
nazvali, galaxii, co nazýváte hvězdou, do této vibrace. To způsobí vlastní 
planetární sféře, že si elektromagneticky přenastaví své vortexy přijímání 
kosmických sil proudících dovnitř, které se vyjadřují jako vibrační sítě, 
takže Země bude magnetizována ve čtvrté úrovni, jak byste to mohli nazvat. 

                                                             
1  Poznámka pod čarou byla připojena k relaci 14.18, 14.25, a 16.13–14, kde ukazuje 

správná časová období. 
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To se stane s určitými nepříjemnostmi, jak jsme řekli dříve, kvůli energiím 
myšlenkových forem vašich lidí, které narušují pravidelné konstrukty 
energetických vzorů uvnitř spirál energie vaší Země, což způsobuje zvýšení 
entropie a nepoužitelné teplo. Toto způsobí vaší planetární sféře výskyt 
některých trhlin v jejím vnějším plášti, zatímco se bude vhodně 
magnetizovat pro čtvrtou úroveň. Toto je planetární přizpůsobení. 

Objevíte prudký nárůst počtu lidí, jak nazýváte komplexy mysli/těla/ducha, 
jejichž vibrační potenciál zahrnuje potenciál pro zkreslení čtvrté vibrace. 
Takže se bude zdát, že tu bude, řekněme, nové plemeno. To jsou ti, kteří 
se inkarnují pro práci ve čtvrté úrovni. 

Bude zde také v krátké perspektivě prudký nárůst negativně orientovaných 
nebo polarizovaných komplexů mysli/těla/ducha a společenských 
komplexů, kvůli polarizujícím podmínkám prudkého vymezení mezi 
charakteristikami čtvrté úrovně a orientací služby sobě třetí úrovně. 

Ti, kteří zůstanou ve čtvrté úrovni na této planetě, budou takzvané 
pozitivní orientace. Mnozí přijdou odjinud, protože se zdá, že přes veškerou 
nejlepší snahou Konfederace, což zahrnuje ty z vašich vnitřních rovin, 
vnitřních civilizací a ty z jiných úrovní, bude sklizeň mnohem menší než 
ta, jakou je tato planetární sféra schopná pohodlně podporovat ve službě. 

17.2 T A Z A T E L  Je možné pomoci entitě dosáhnout čtvrté úrovně v těchto 
posledních dnech? 

R A  Já jsem Ra. Je nemožné pomoci jiné bytosti přímo. Je pouze možné 
nabídnout katalyzátor dostupný v jakékoli formě, přičemž nejdůležitější je 
vyzařování uvědomění si jednotnosti se Stvořitelem ze sebe sama, méně 
důležité pak jsou informace, které s vámi sdílíme. 

My osobně necítíme naléhavost pro široké rozšíření těchto informací. Je 
dostatečné, že jsme ji zpřístupnili třem, čtyřem nebo pěti. To je mimořádně 
dostatečná odměna, protože pokud jeden z těchto obdrží porozumění 
čtvrté úrovně díky tomuto katalyzátoru, pak jsme splnili Zákon jednoty ve 
zkreslení služby. 

Jsme rádi za věcný pokus sdílet informace bez obavy o počty nebo rychlý 
nárůst mezi ostatními. To, že se pokoušíte tyto informace zpřístupnit, je, 
ve vašem termínu, vaše služba. Tento pokus, pokud dosáhne jednoho, 
dosáhne všech. 
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Nemůžeme nabídnout zkratky k osvícení. Osvícení je momentem, je 
otvíráním do inteligentního nekonečna. Může být pouze dosaženo 
vlastním já, pro vlastní já. Ostatní já nemůže vyučovat/učit osvícení, ale 
pouze vyučovat/učit informace, inspiraci nebo sdílení lásky, mystéria, 
neznáma, což přiměje ostatní-já začít zkoušet a začít proces hledání, který 
za moment končí, ale kdo ví, kdy entita otevře bránu do současnosti? 

17.3 T A Z A T E L  Před několika noci jsem měl při meditaci vnuknutí otázky o 
kráteru z Ruska. Věřím, že to bylo v Tungusce. Můžete mi říct, co 
způsobilo tento kráter? 

R A  Já jsem Ra. Destrukce atomového reaktoru způsobila vznik tohoto 
kráteru. 

17.4 T A Z A T E L  Reaktoru koho? 

R A  Já jsem Ra. Toto bylo to, co můžete nazvat „dronem“, poslaným 
Konfederací, který měl poruchu. Byl přesunut do oblasti, kde by jeho 
destrukce nezpůsobila narušení vůle komplexů mysli/těla/ducha. Pak byl 
detonován. 

17.5 T A Z A T E L  Jaký byl účel jeho příletu sem? 

R A  Byl to dron navržený pro poslech různých signálů vašich lidí. V té době 
jste začínali pracovat ve více technickém směru. Zajímalo nás určení 
rozsahu a rychlosti vašich pokroků. Tento dron byl poháněn jednoduchým 
atomovým reaktorem nebo motorem, jak byste jej nazvali. Nebyl to ten 
typ, který znáte nyní, ale byl velmi malý. Nicméně měl stejný destruktivní 
efekt na molekulární struktury třetí úrovně. Tudíž, když se porouchal, cítili 
jsme, že by bylo nejlepší vybrat místo pro jeho destrukci, raději než se 
pokusit jej získat zpět, protože módy možnosti/pravděpodobnosti tohoto 
manévru vypadaly velmi, velmi nepatrné. 

17.6 T A Z A T E L  Bylo jeho nebezpečí jak ve výbuchu, tak v radiaci? 

R A  Já jsem Ra. Radiace bylo velice málo, jak ji znáte, v tomto konkrétním 
typu zařízení. Je radiace, která je lokalizovaná, ale tato lokalizace je taková, 
že není unášena větrem jako jsou emise vašich poněkud primitivních 
zbraní. 

17.7 T A Z A T E L  Věřím, že analýza stromů v této oblasti ukázala nízkou úroveň 
radiace. Je toto důvodem pro takovouto nízkou radiační úroveň ve 
stromech? 
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R A  Já jsem Ra. To je správně. Množství radiace je velmi omezeno. Nicméně 
energie, která je uvolněna, je dost silná na to, aby způsobila potíže. 

17.8 T A Z A T E L  Byla pak Konfederace odpovědná za to, že Země obdržela 
nukleární energii? 

R A  Já jsem Ra. Je to bod, kde nikdo nemůže posoudit co je příčinou. 
Základní rovnice, která předcházela tuto práci, byla rovnice přinesená skrze 
Poutníka oddaného službě planetě. To, že se tato práce stane základem pro 
nástroje destrukce nebylo záměrem a nebylo předáno. 

17.9 T A Z A T E L  Můžete mi říct, kdo byl tímto Poutníkem, který přinesl tuto 
rovnici? 

R A  Já jsem Ra. Tato informace vypadá neškodná, jelikož tato entita již není 
entitou třetí úrovně vaší planety. Tato entita se jmenovala, zvukovým 
vibračním komplexem, Albert. 

17.10 T A Z A T E L  Děkuji vám. Můžete mi říct, kdo byl, před svou inkarnací do této 
úrovně, známým jako Ježíš Nazaretský? 

R A  Já jsem Ra. Mám obtíže s touto otázkou tak, jak je zformulována. 
Můžete najít jinou formu tohoto dotazu? 

17.11 T A Z A T E L  Ano. Co jsem měl na mysli říct bylo, můžete mi říci, zda Ježíš 
Nazaretský pocházel z Konfederace před inkarnací zde? 

R A  Já jsem Ra. Ten, vám známý jako Ježíš Nazaretský, neměl jméno. Tato 
entita byla členem páté2 úrovně nejvyšší úrovně té pod-oktávy. Tato entita 
si žádala vstoupit na tuto planetární sféru za účelem sdílet vibraci lásky co 
možná nejčistším způsobem. Tudíž tato entita dostala povolení tuto misi 
vykonat. Tato entita byla pak Poutníkem beze jména, původem z 
Konfederace, páté úrovně, reprezentující chápání vibrací pochopení nebo 
lásky páté úrovně. 

17.12 T A Z A T E L  Řekl jste, že pátá vibrace byla ta lásky? Pátá úroveň byla ta lásky? 

R A  Já jsem Ra. Učinili jsme chybu. Bytost čtvrté úrovně je to, co jsme 
zamýšleli říct, nejvyšší pod-úroveň čtvrté úrovně jdoucí do páté. Tato entita 
mohla jít dále do páté, ale namísto toho si vybrala se vrátit do třetí pro tuto 

                                                             
2  To má být čtvrtá úroveň. Ra opravuje chybu v další odpovědi. 
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konkrétní misi. Tato entita byla nejvyšší pod-oktávou vibrace lásky. To je 
čtvrtá úroveň. 

17.13 T A Z A T E L  Když s vámi komunikuji jako s Ra, jste v té době individualizovaná 
entita nebo mluvím s celým komplexem? 

R A  Já jsem Ra. Mluvíte s Ra. Není zde žádné odloučení. Mohl byste to 
nazvat společenským paměťovým komplexem, tudíž naznačující mnohost. 
V našem chápání mluvíte s individualizovanou částí vědomí. 

17.14 T A Z A T E L  Mluvím vždy ke stejné individualizované části vědomí v každé z 
relací? 

R A  Já jsem Ra. Mluvíte ke stejné entitě skrze kanál nástroje. Tento nástroj 
je někdy nižší vitální energie. To někdy překáží našemu řízení. Nicméně 
tento nástroj má velkou věrnost k úkolu a dává tomuto úkolu cokoliv, co 
má. Proto můžeme pokračovat i když je vitální energie nízká. To je proč 
obvykle mluvíme o konci relace díky našemu odhadu úrovně vitální energie 
nástroje. 

17.15 T A Z A T E L  Chtěl bych nyní vyjasnit něco, když jsem si teď sám jistý. Lidé této 
planety, kteří následující nějaké náboženství nebo vůbec žádné nebo 
nemající žádnou intelektuální znalost o Zákoně jednoty nebo vůbec 
něčeho, mohou být, přesto sklizeni do čtvrté úrovně, pokud jsou té vibrace. 
Je to nesprávně? 

R A  Já jsem Ra. To je správně. Nicméně naleznete málo těch, kteří jsou 
schopní sklizně a jejichž záře nezpůsobí ostatním, aby si byli vědomi jejich, 
co byste mohli nazvat, spirituality, kvality zkreslení komplexu 
mysli/těla/ducha. Tudíž není obzvláště pravděpodobné, že by entita byla 
zcela neznáma svým nejbližším známým jako neobvykle zářivá osobnost, 
ani kdyby tento jedinec nebyl součástí zkreslení vašich takzvaných 
náboženských systémů. 

17.16 T A Z A T E L  Když se Ježíš Nazaretský inkarnoval, pokusila se skupina Orionu 
jej nějakým způsobem znevěrohodnit? 

R A  Já jsem Ra. To je správně. 

17.17 T A Z A T E L  Můžete mi říct, co skupina Orionu udělala, aby se pokusila 
způsobit jeho pád? 
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R A  Já jsem Ra. Můžeme obecně popsat, co se stalo. Technika byla postavena 
na jiných negativně orientovaných informacích. Tyto informace byly 
předány tím, kterého lidé nazývali Jahve. Tyto informace zahrnovaly 
mnohá omezení chování a slibovaly moc povahy třetí úrovně, typu službě 
sobě. Tyto dva typy zkreslení zapůsobily na ty, kteří již přemýšleli v těchto 
myšlenkových formách. 

To nakonec vedlo k mnoha výzvám pro entitu známou jako Ježíš. Nakonec 
to i vedlo k jednomu, zvukového vibračního komplexu Jidáš, jak tuto entitu 
nazýváte, která věřila, že dělá správnou věc, když působila na, nebo nutila 
toho, kterého nazýváte Ježíš, k nezbytnosti přinést zkreslení planetární 
moci třetí úrovně ve formě vlády nad ostatními. 

Entita Jidáš cítila, že pokud zatlačí entitu, kterou nazýváte Ježíš, do kouta, 
ta pak bude schopna vidět moudrost užití síly inteligentního nekonečna za 
účelem vládnout ostatním. Ten, kterého nazýváte Jidáš, se mýlil ve svém 
odhadu reakce entity Ježíš, jehož vyučování/učení nebylo orientováno 
směrem k tomuto zkreslení. To vyústilo ke zničení komplexu těla toho 
vámi známého jako Ježíš. 

17.18 T A Z A T E L  Pak, pokud byla entita Ježíš čtvrté úrovně a dnes jsou zde na 
planetě Poutníci, kteří přišli z páté a šesté úrovně, co bylo to, co Ježíš dělal, 
že ho to umožnilo být tak dobrým léčitelem a mohly by tyto zdejší bytosti 
páté a šesté úrovně dělat to stejné? 

R A  Já jsem Ra. Ti, kteří léčí, mohou být jakékoli úrovně, která má vědomí 
ducha. To zahrnuje třetí, čtvrtou, pátou, šestou a sedmou. Třetí úroveň 
může být ta, ve které probíhá léčení stejně tak jako ty ostatní. Nicméně je 
zde potřeba rozumět, vyvážit, přijmout a projít větší množství iluzorního 
materiálu. 

Brána do inteligentního nekonečna může být otevřena pouze tehdy, je-li 
léčiteli otevřeno chápání vstupních proudů inteligentní energie. Toto jsou 
takzvané Přírodní zákony vašeho lokálního kontinua prostoru/času a jeho 
sítě elektromagnetických zdrojů nebo bodů vstupující energie. 

Poznejte pak, nejprve, mysl a tělo. Poté, jakmile je duch integrovaný a 
syntetizovaný, tyto jsou harmonizovány do komplexů mysli/těla/ducha, 
které se mohou pohybovat mezi dimenzemi a které mohou otevřít bránu 
do inteligentního nekonečna, tudíž léčit se světlem a sdílet toto světlo s 
ostatními. 
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Skutečné léčení je jednoduše záření sebe sama, vytvářející prostředí, ve 
kterém se může objevit katalyzátor, který zahájí poznání sebe sama, sebou, 
vlastními léčebnými vlastnostmi sebe sama. 

17.19 T A Z A T E L  Jak se to Ježíš během své inkarnace naučil? 

R A  Já jsem Ra. Tato entita se naučila tuto schopnost přirozeným způsobem 
rozpomenutí ve velmi mladém věku. Bohužel tato entita nejprve objevila 
schopnost proniknout do inteligentního nekonečna tím, že se stala 
zkreslením, které nazýváte „vzteklým“, na kamaráda. Tato entita byla 
dotknuta entitou zvanou Ježíš a byla smrtelně zraněna. 

Tudíž ten známý jako Ježíš se stal vědomým toho, že v něm dřímá hrůzný 
potenciál. Tato entita se rozhodla poznat, jak použít tuto energii pro dobro, 
ne pro zlo. Tato entita byla extrémně pozitivně polarizovaná a 
rozvzpomněla si víc než většina Poutníků. 

17.20 T A Z A T E L  Jak tento agresivní čin proti kamarádovi ovlivnil Ježíše v jeho 
duchovním růstu? Kam odešel po své fyzické smrti? 

R A  Já jsem Ra. Entita, kterou nazýváte Ježíšem, byla touto zkušeností 
šokována a začala život hledání a vyhledávání. Tato entita nejdříve 
studovala ve dne v noci ve svém vlastním náboženském konstruktu, který 
nazýváte Judaismem, a naučila se dostatečně na to být rabínem, jak 
nazýváte vyučující/učící tohoto určitého rytmu nebo zkreslení chápání, ve 
velmi nízkém věku. 

Ve věku přibližně třináct a půl vašich roků opustila tato entita příbytek své 
pozemské rodiny, jak byste ji nazvali, a kráčela do mnoha jiných míst, kde 
hledala více informací. To pokračovalo sporadicky až entita dosáhla věku 
přibližně dvacet pět, kdy se vrátila do svého rodinného příbytku a učila se 
a praktikovala umění svého pozemského otce. 

Když se entita stala schopnou integrovat nebo syntetizovat veškeré 
zkušenosti, začala promlouvat s ostatními-já a vyučovat/učit, to, co cítila 
jako hodnotné během předešlých let.  

Entita byla karmicky osvobozena od destrukce jiného-já, když byla v 
poslední části svého života a mluvila na tom, co byste nazvali křížem, říkajíc 
„Otče, odpusť jim, protože nevědí, co činí“. V odpuštění se nachází 
zastavení kola činu nebo toho, co nazýváte karmou. 

17.21 T A Z A T E L  Ve které úrovni nyní entita známá jako Ježíš přebývá? 
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R A  Já jsem Ra. Tato informace je neškodná ačkoli nedůležitá. Tato entita 
nyní studuje lekce vibrace moudrosti, páté úrovně, také nazývané vibrací 
světla. 

17.22 T A Z A T E L  V naší kultuře se mnoho říká o tom, že se vrátí. Můžete mi říct, 
zda je toto naplánováno? 

R A  Já jsem Ra. Pokusím se tuto otázku zodpovědět. Je to složité. Tato entita 
si uvědomila, že nebyla entitou sebe sama, ale pracovala jako posel jednoho 
Stvořitele, kterého tato entita viděla jako lásku. Tato entita si byla vědoma, 
že tento cyklus je ve své poslední části a mluvila o tom, že ti jejího vědomí 
se vrátí v době sklizně. 

Konkrétní komplex mysli/těla/ducha, který nazýváte Ježíšem, jak byste 
nazvali entitu, se nevrátí s výjimkou příležitostného mluvení skrze kanál 
jako člen Konfederace. Existují však i jiné identické kongruence vědomí, 
které budou vítat ty do čtvrté úrovně. To je význam návratu. 

17.23 T A Z A T E L  Mluvil jste o odpuštění jako o zmírnění karmy. Jsou… jsou… 
mám potíže s vyjádřením této otázky. Myslím, že se k tomu budu muset 
vrátit. Zeptám se na tuto jinou otázku.  

Můžete mi říct, proč bude Země čtvrté úrovně pozitivní namísto čtvrté úrovně 
negativní poté, co bude cyklus kompletní, poněvadž se zdá že máme větší 
negativní populaci? 

R A  Já jsem Ra. Země se zdá být negativní. To je kvůli tichému, řekněme, 
hororu, což je běžným zkreslením, které ty dobré nebo pozitivně 
orientované entity mají směrem k událostem, které jsou [ve] vaší 
prostorové/časové přítomnosti. Nicméně ti orientovaní a sklizně-schopní 
ve způsobech služby ostatním vysoce početně převažují nad těmi, jejichž 
orientace směrem k službě sobě samým se stala dostatečnou pro sklizeň3.  

17.24 T A Z A T E L  Jinými slovy zde bude méně negativních entit sklizených do čtvrté 
úrovně než těch pozitivních. Je to správně? 

R A  Já jsem Ra. To je správně. Velká většina vašich lidí si zopakuje třetí 
úroveň. 

17.25 T A Z A T E L  Jak byli Taras Bulba, Čingischán a Rasputin sklizeni před sklizní? 

                                                             
3  Pozn. překladatele: volnější překlad „has become that of harvestable quality“). 
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R A  Já jsem Ra. Je právem/výsadou/povinností těch, co vědomě otevírají bránu 
inteligentního nekonečna, vybrat si způsob svého opuštění úrovně. Ti 
negativní orientace, kteří takto dosáhli práva/povinnosti, si nejčastěji 
vybírají posun dopředu v jejich učení/vyučování služby sobě samým. 

17.26 T A Z A T E L  Je tohle důvodem pro to, co nazýváme spontánním 
samovznícením? 

R A  Já jsem Ra. Toto není správně. 

17.27 T A Z A T E L  Můžete mi říct, co způsobuje tento fenomén? 

R A  Já jsem Ra. Představte si, chcete-li, les. Jeden strom je zasažen bleskem. 
Hoří. Blesk nezasahuje jinde. Jinde nehoří. Existují náhodné výskyty, které 
se nemusejí týkat entity, ale fenoménu okna, o kterém jsme mluvili. 

17.28 T A Z A T E L  Jsou tyto konkrétní entity všechny zcela stejné nebo to jsou 
náhodné entity? 

R A  Já jsem Ra. To druhé je správně. 

17.29 T A Z A T E L  Mám tomu rozumět tak, že sklizeň nastane v roce 2011 nebo bude 
rozložena? 

R A  Já jsem Ra. Je to odhad. Uvedli jsme, že máme obtíže s vaším 
časem/prostorem. Je to vhodný pravděpodobný/možný bod času/prostoru 
pro sklizeň. Ti, kteří nebudou v té době v inkarnaci, budou do sklizně 
zahrnuti. 

17.30 T A Z A T E L  Dobře, pokud se chce entita naučit těmto způsobům, chce být ve 
službě ostatním spíše než ve službě sobě, zatímco je v této třetí úrovni, 
existují nejlepší způsoby být ve službě ostatním nebo existuje nějaký způsob 
stejně dobrý jako jakýkoliv jiný? 

R A  Já jsem Ra. Nejlepší způsob, jak být službou ostatním byl výslovně 
pokryt v předchozím materiálu 4. Krátce zopakujeme. 

Nejlepší způsob služby ostatním je neustálý pokus hledat, sdílet lásku 
Stvořitele, jak je známa vnitřnímu já. To zahrnuje sebe-poznání a 
schopnost otevřít sebe sama ostatním-já bez váhání. To zahrnuje, řekněme, 
vyzařování toho, co je podstatou srdce komplexu mysli/těla/ducha. 

                                                             
4  To už bylo probíráno na různých místech, nejvýstižněji a nejpřesněji v sekci 15.7 
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Co se týče záměru vaší otázky, nejlepší způsob pro každého hledajícího ve 
třetí úrovni být ke službě ostatním je unikátní pro daný komplex 
mysli/těla/ducha. To znamená, že komplex mysli/těla/ducha pak musí 
hledat uvnitř sebe inteligenci svého vlastního úsudku, jakým způsobem 
nejlépe sloužit ostatním-já. To bude rozdílné pro každého. Neexistuje 
žádný nejlepší způsob. Neexistuje žádné zobecnění. Nic není známé. 

17.31 T A Z A T E L  Děkuji vám mnohokrát. Nepřeji si zabrat více času kladením 
otázek znovu dokola. Některé jsou tak důležité, že se pokouším klást 
některé podobné otázky různými způsoby, aby došlo k rozšíření odpovědi. 
Vypadá to jako [neslyšitelné], co dosahujeme, možná ne. 

V knize Oahspe: Nová bible je uvedeno, že pokud je jednotlivec více jak z 
padesáti procent pro ostatní… to jest, jde více jak 50 % službou ostatním, 
a je méně jak padesát procent služby sobě samé, pak je sklizně-schopný. Je 
to správné tvrzení? 

R A  Já jsem Ra. To je správně, pokud sklízení bude pro pozitivní čtvrtou 
dimenzionální úroveň. 

17.32 T A Z A T E L  Jaké musí být procento entity, řekněme, pokud má být sklizena 
jako negativní? 

R A  Já jsem Ra. Entita, která si přeje následovat cestu služby sobě samé musí 
dosáhnout stupně pěti, to jest pěti procent služby ostatním, devadesát pět 
procent služby sobě. Musí se blížit úplnosti. Negativní cesta je celkem 
obtížná k dosažení sklizně-schopnosti a vyžaduje velkou oddanost. 

17.33 T A Z A T E L  Proč je negativní cesta o tolik složitější cestou k dosažení sklizně-
schopnosti než pozitivní? 

R A  Já jsem Ra. To je díky zkreslení Zákona jednoty, které naznačuje, že 
brána do inteligentního nekonečna je bránou na konci jedné rovné a úzké 
cesty5, jak ji můžete nazvat. Dosáhnout padesáti jednoho procenta 
oddanosti pro prospěch ostatních-já je stejně obtížné jako dosažení pěti 
procent oddanosti pro ostatní já. Řekněme, že propast lhostejnosti se 
nachází mezi těmito dvěma. 

17.34 T A Z A T E L  Dobře, potom tedy pokud je entita sklizena do čtvrté úrovně se 
stupněm, řekněme, padesáti jedna procent pro ostatní, čtyřiceti devíti 
                                                             

5  “ˇStrait” je zde použito místo “straight” protože je to výstižnější a také kvůli tomu že 
Ra rád používá archaický a poetický jazyk.  
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procent pro sebe, do jaké pod-úrovně čtvrté úrovně by přešla? 
Předpokládám, že existují různé pod-úrovně v rámci čtvrté úrovně. 

R A  Já jsem Ra. To je správně. Každý vstupuje do pod-úrovně, která vibruje 
v souladu s chápáním entity. 

17.35 T A Z A T E L  Kolik máme pod-úrovní zde ve třetí úrovni v současné době? 

R A  Já jsem Ra. Třetí úroveň má nekonečné množství pod-úrovní. 

17.36 T A Z A T E L  Slyšel jsem, že existuje sedm astrálních a sedm devachanských 
primárních úrovní. Je to správně? 

R A  Já jsem Ra. Mluvíte o některých z větších rozlišení v úrovních ve vašich 
vnitřních rovinách. To je správně. 

17.37 T A Z A T E L  Dobře, kdo obývá astrální a kdo obývá devachanské úrovně? 

R A  Já jsem Ra. Entity obývají různé roviny díky své vibrační povaze. Astrální 
úroveň se různí od myšlenkových forem v dolních úrovních až po osvícené 
bytosti, které se odhodlaly vyučovat/učit ve vyšších astrálních úrovních. 

V devachanských úrovních, jak je nazýváte, jsou ti, jejichž vibrace jsou ještě 
bližší k primárním zkreslením lásky/světla. 

Za těmito úrovněmi existují jiné. 

17.38 T A Z A T E L  Dobře, má každá… má… toto je těžké. Naše fyzická úroveň: 
máme sedm pod-úrovní toho, čemu říkáme naše zdejší fyzická úroveň? 

R A  Já jsem Ra. Mluvíte správně. Je to těžké pochopit. Existuje nekonečné 
množství úrovní. Ve vašem konkrétním zkreslení kontinua prostoru/času 
existuje sedm pod-úrovní komplexů mysli/těla/ducha. Vibrační podstatu 
těchto sedmi úrovní objevíte, jak procházíte vašimi zkušenostními 
zkresleními, přičemž potkáte ostatní-já různých úrovní, které odpovídají 
centrům energetického vtoku fyzického těla. 

Neviditelné, nebo vnitřní, roviny třetí úrovně jsou obydlené těmi, kteří 
nejsou podstaty komplexů těla, jako je vaše; to jest nevytváří si chemické 
tělo pro své komplexy ducha/mysli. Avšak tyto entity jsou rozděleny do 
toho, co byste nazvali umělým snem v rámci snu v různých úrovních. Ve 
vyšších úrovních touha dělit se o znalost zpět dolů na vnější úrovně 
existence zmenšuje kvůli intenzivnímu učení/vyučování, které na těchto 
úrovních nastává. 
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17.39 T A Z A T E L  Je potom nezbytné proniknout rovinu po rovině, jak se posouváme 

z toho, co nazýváme fyzickou třetí úrovní, skrze tyto roviny? 

R A  Já jsem Ra. Je naší zkušeností, že někteří proniknou několika rovinami 
najednou. Jiní jimi pronikají pomalu. Někteří se v dychtivosti pokouší 
proniknout na vyšší roviny před proniknutím energiemi takzvaných nižších 
nebo základnějších rovin. To způsobuje nevyváženost energií. 

Uvidíte, že špatné zdraví, jak nazýváte toto zkreslení, je často výsledkem 
jemného nesouladu energií, ve kterých jsou některé z vyšších energetických 
úrovní aktivovány vědomými pokusy entity, zatímco entita nepronikla 
centry nižšími energiemi nebo pod-úrovněmi této úrovně. 

17.40 T A Z A T E L  Existuje nejlepší způsob meditace? 

R A  Já jsem Ra. Ne. 

17.41 T A Z A T E L  V současnosti, blízko konce cyklu, jak jsou reinkarnace do 
fyzických těl přidělovány, řekněme, na této planetě? V našem vlastním 
[neslyšitelné]. 

R A  Já jsem Ra. Entity, které si přejí získat kriticky potřebnou zkušenost za 
účelem se stát sklizně-schopnými, jsou inkarnováni přednostně před těmi, 
které budou, bez příliš velkých pravděpodobných/možných pochyb, 
potřebovat znovu prožít tuto úroveň. 

17.42 T A Z A T E L  Jak dlouho toto probíhá, tento typ přidělování? 

R A  Já jsem Ra. Probíhá to od té doby, kdy se první individuální entita stala 
vědomou své potřeby učit se lekce této úrovně. To byl počátek toho, co 
můžete nazvat inkarnace podle stáří vibrace. 

17.43 T A Z A T E L  Můžete vysvětlit, co myslíte inkarnací podle stáří vibrace? 

R A  Já jsem Ra. Toto bude poslední otázka této relace práce. 

Inkarnace podle stáří vibrace je přednostní zacházení, řekněme, které 
následuje způsoby Zákona jednoty a který povzbuzuje sklizně-schopné 
jedince, kde každému jedinci, který se stává vědomým o času sklizně a o 
potřebě na vlastní úrovni, nasměrovat mysl, tělo a ducha směrem k 
učení/vyučování těchto lekcí, je dána priorita, aby tato entita měla nejlepší 
možnou šanci, řekněme, k úspěchu tohoto pokusu. 

Můžeme se teď zeptat, zda máte nějaké otázky? 
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17.44 T A Z A T E L  Moje jediná otázka: je něco, co můžeme udělat, aby nástroj 
[neslyšitelné]? 

R A  Já jsem Ra. Tento nástroj nenosí vhodný oděv pro tuto práci. Jak 
dochází ke vstupům v oblastech toho, co můžete nazvat, sedmou čakrou, 
jak mluvíte o těchto energetických centrech, filtrující přes šestou a tak dále, 
ostatní nebo základové čakry entity částečně ztrácí energii. Tudíž by tato 
entita měla být více opatrná ve svém výběru teplého oděvu pro část 
komplexu těla, který nazýváte nohy. 

Můžeme odpovědět na nějaké jiné krátké otázky? 

17.45 T A Z A T E L  Pouze… chceme dát silnější oblečení na nohy. Je to správně? 

R A  Já jsem Ra. To je správně. 

Nyní opustím tento nástroj. Zanechávám vás v lásce a světle jednoho 
nekonečného Stvořitele. Adonai. 



 

Relace 18 
4. února 1981 

18.0 R A  Já jsem Ra. Vítám vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní 
komunikujeme. 

18.1 T A Z A T E L  Minulou noc jsem přemýšlel, že pokud bych byl v současnosti na 
místě Ra, mohl bych kvůli zkreslení Zákona jednoty přidat nějaká chybná 
data k pravdivým informacím, které jsem předal této skupině. Děláte to? 

R A  Já jsem Ra. Neděláme to záměrně. Nicméně zmatení se mohou objevit. 
Chyby, které se objevily, se objevily díky příležitostným změnám ve 
vibračním komplexu tohoto nástroje kvůli jeho požití chemické látky. Není 
naším záměrem v tomto konkrétním projektu vytvářet chybné informace, 
ale vyjádřit, v omezujícím charakteru vašeho jazykového systému, pocit 
nekonečné mystiky jednoho stvoření ve své nekonečné a inteligentní 
jednotě. 

18.2 T A Z A T E L  Můžete mi říct, co je to za chemickou látku, která byla požita? 
Způsobuje špatný kontakt? 

R A  Já jsem Ra. To není jasná otázka. Mohl byste ji přeformulovat, prosím? 

18.3 T A Z A T E L  Právě jste uvedl, že jste měl nějaké problémy s nástrojem kvůli 
požití určité chemické látky tímto nástrojem. Můžete mi říct, co byla ta 
chemická látka? 

R A  Já jsem Ra. Látka, o které mluvíme, je nazývaná vibračním zvukovým 
komplexem LSD. Nedává špatný kontakt, pokud je použita ve spojení s 
kontaktem. Obtíž této konkrétní látky tkví v tom, že má, řekněme, velmi 
dramatický pokles efektu. V každém případě začínal tento nástroj relaci se 
zkreslením směrem k extrémní vitální energii, kterou tato látka produkuje.  

Nicméně tento nástroj byl během relace ve chvíli, kdy tato látka již neměla 
dostatečnou sílu zvýšit schopnosti entity vyjádřit vitální energii. Tudíž 
došlo k prvnímu fenoménu, řekněme, přerušovaného kontaktu a pak, jak 
se nástroj znovu spoléhá na své vlastní vibrační komplexy vitální energie, 
přičemž je vitální energie v tomto případě velmi nízká, bylo nezbytné náhle 
přerušit komunikaci za účelem zachovat a podpořit nástroj. Tato konkrétní 
chemická látka je v těchto kontaktech z daných příčin jak užitečná, tak 
neužitečná. 
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18.4 T A Z A T E L  Jsou nějaká jídla, která jsou nápomocná nebo škodlivá a která by 
nástroj mohl jíst? 

R A  Já jsem Ra. Tento nástroj má zkreslení komplexu těla směrem k 
chatrnému zdraví, toto zkreslení je korigované nejlépe potravou vašich 
obilovin a vaší zeleniny, jak je nazýváte. Nicméně to je extrémně nedůležité, 
když je to souzeno jako pomoc srovnatelná s ostatní pomocí, jako je 
přístup, kterého má instrument spoustu. Nicméně to pomáhá vitálním 
energiím instrumentu menším zkreslením k chatrnému zdraví, požívat 
potravu výše uvedeným způsobem s občasným požitím toho, co nazýváte 
masem, kvůli potřebě nástroje zmírnit zkreslení směrem k nízké vitální 
energii. 

18.5 T A Z A T E L  Děkuji vám. Mám zde otázku od Jima, kterou budu číst doslovně: 

„Mnoho mystických tradic hledání na Zemi si udržuje víru, že individuální 
já musí být vymazáno nebo vyhlazeno a materiální svět ignorován entitou, 
aby dosáhla ‚nirvány‘, jak je to nazýváno, nebo osvícení. Jaká je správná role 
individuálního já a jeho pozemských aktivit v pomáhání entitě růst více k 
Zákonu jednoty?“ 

R A  Já jsem Ra. Správná role entity je v této úrovni prožít všechny vytoužené 
věci, pak analyzovat, pochopit a přijmout tyto zkušenosti, a přitom z nich 
destilovat lásku/světlo, které je v nich obsaženo. Nic by nemělo být 
překonáno. To, co není potřebné, odpadne. 

Orientace se vyvíjí díky analýze touhy. Tyto touhy se stávají více a více 
zkreslené směrem k vědomé aplikaci lásky/světla tak, jak entita zachází s 
nabytou zkušeností.  

Zjistili jsme, že je mimořádně nevhodné povzbuzovat překonávání 
jakýchkoli tužeb s výjimkou doporučení představovat si raději než provádět 
ve fyzické úrovni, jak ji nazýváte, touhy nesouhlasné se Zákonem jednoty; 
toto zachovává primární zkreslení svobodné vůle. 

Důvod, proč je nemoudré překonávat, je, že překonávání je nevyvážený čin, 
který tvoří potíže při balancování v rámci kontinua času/prostoru. 
Překonávání proto vytváří další prostředí pro držení toho, co bylo zřejmě 
překonáno. 

Všechny věci jsou přijatelné ve správný čas pro každou entitu a prožíváním, 
pochopením, přijetím, a následným sdílením s ostatními já, se vhodný 
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popis posouvá pryč od zkreslení jednoho druhu k jiným zkreslením, která 
mohou být více v souladu se Zákonem jednoty. 

Je to, řekněme, zkratka, jen jednoduše ignorovat nebo překonat jakoukoli 
touhu. Ta musí být spíše pochopena a přijata. To chce trpělivost a 
zkušenost, která může být pečlivě analyzována se soucitem pro sebe a 
ostatní já. 

18.6 T A Z A T E L  V základě bych řekl, že porušit svobodnou vůli jiného já nebo jiné 
entity by bylo základní věcí, kterou pod Zákonem jednoty nikdy nedělat. 
Můžete uvést jakékoli jiné porušení Zákona jednoty než toto základní 
pravidlo? 

R A  Já jsem Ra. Jak jeden dále postupuje z primárního zkreslení svobodné 
vůle, postupuje k porozumění ohniskových bodů inteligentní energie, která 
vytvořila inteligence nebo způsoby konkrétního komplexu 
mysli/těla/ducha v jeho, jak byste řekli, přirozeném prostředí tak ve, jak 
byste řekli, člověkem vytvořeném prostředí. 

Proto zkreslení, kterých se vyvarovat, jsou ta, která neberou v potaz 
zkreslení zaměření energie lásky/světla nebo, řekněme, Logosu této 
konkrétní sféry nebo úrovně. Tato zkreslení zahrnují nedostatek 
porozumění potřeb přirozeného prostředí, potřeb komplexů 
mysli/těla/ducha ostatních-já. Těch je mnoho kvůli různým zkreslením 
člověkem vytvořených komplexů, ve kterých si inteligence a povědomí entit 
samotných vybraly způsob použití dostupných energií. 

Tedy to, co by bylo nesprávným zkreslením u jedné entity, je správné u 
jiné. Můžeme doporučit pokusit stát se povědomým o ostatních jako o sobě 
samém, a tudíž konat ten čin, který je potřebný jinému-já, porozumění 
pramenící z inteligence a povědomí jiného-já. V mnoha případech to 
nezahrnuje porušení zkreslení svobodné vůle na zkreslení nebo fragmentaci 
zvanou zasahování. Nicméně sloužit je delikátní záležitost a soucit, citlivost 
a schopnost vcítit se jsou nápomocné pro vyhnutí se zkreslením člověkem 
vytvořené inteligence a povědomí. 

Oblast nebo aréna zvaná společenský komplex je arénou, ve které nejsou 
konkrétní potřeby pro opatrnost, protože je výsadou/ctí/povinností těch v 
konkrétní planetární sféře konat v souladu se svou svobodnou vůlí při 
pokusu o pomoc společenskému komplexu. 

Máte tedy dvě jednoduché směrnice: povědomí o inteligentní energii 
vyjádřené v přírodě, povědomí o inteligentní energii vyjádřené ve vlastním 
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já, které má být, pokud je to vhodné, sdíleno entitou se společenským 
komplexem, a máte jednu nekonečně jemnou a různorodou množinu 
zkreslení, kterých si můžete být vědomí; to jest zkreslení s ohledem na sebe 
a ostatní já nevztahující se na svobodnou vůli, ale vztahující se na 
harmonické vztahy a službu ostatním tak, aby to ostatním-já co nejvíce 
posloužilo. 

18.7 T A Z A T E L  Jak entita této úrovně vyrůstá z dětství, stává se více vědoma svých 
odpovědností. Existuje věk, do kterého není entita zodpovědná za své činy 
nebo je odpovědná od času narození? 

R A  Já jsem Ra. Entita inkarnující se na Zem se stává vědoma sebe sama 
v různém bodě při svém časo/prostorovém postupu skrze kontinuum. Toto 
může mít medián, řekněme, v přibližně patnácti vašich měsících. Některé 
entity se stanou vědomými sebe sama v období blíže k inkarnaci, některé v 
době vzdálenější od této události. Ve všech případech se odpovědnost stává 
retro-aktivní od tohoto bodu zpět v kontinuu, takže zkreslení mají být 
pochopena entitou a vyrovnána, jak se entita učí. 

18.8 T A Z A T E L  Pak by entita, řekněme, čtyři roky stará byla zcela odpovědná za 
jakékoli činy, které by byly proti nebo byly neharmonické se Zákonem 
jednoty. Je to správně? 

R A  Já jsem Ra. To je správně. Může být poznamenáno, že bylo sjednáno 
vašimi strukturami společenského komplexu, že těmto novějším entitám 
do inkarnace mají být poskytnuti průvodci fyzického komplexu 
mysli/těla/ducha, takže jsou schopny se rychle naučit, co je v souhlasu se 
Zákonem jednoty. 

18.9 T A Z A T E L  Kdo jsou tito průvodci? 

R A  Já jsem Ra. Tito průvodci jsou ti, kterým říkáte rodiče, učitelé a přátelé. 

18.10 T A Z A T E L  Chápu. Entita Aleister Crowley napsala „Konání tvé vůle je 
veškerým zákonem“. Byla zřejmě v pochopení, do jisté míry, Zákona 
jednoty. Kde je tato entita nyní? 

R A  Já jsem Ra. Entita je ve vašich vnitřních úrovních. Tato entita je v 
léčebném procesu. 

18.11 T A Z A T E L  Zneužila pak tato entita Zákon jednoty, i když mu intelektuálně 
rozuměla, a proto musela projít tímto léčebným procesem? 
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R A  Já jsem Ra. Tato entita byla, můžeme použít tento vibrační zvukový 
komplex, nadměrně stimulována pravou podstatou věcí. Tato nadměrná 
stimulace vyústila v chování, které bylo za vědomou kontrolou entity. 
Tudíž se tato entita, v mnoha pokusech o prodělání procesu vyvažování, 
jak jsme popsali různá centra začínající červeným paprskem a pohybující se 
nahoru, stala poněkud příliš zaujatou nebo zachycenou v tomto procesu a 
stala se odcizenou od ostatních-já.  

Tato entita byla pozitivní. Nicméně její cesta byla obtížná kvůli 
neschopnosti použít, syntetizovat a harmonizovat pochopení tužeb sebe 
sama tak, aby mohla sdílet, s plným soucítěním, s ostatními-já. Tato entita 
se tudíž stala velmi nezdravou, jak to můžete nazvat, ve smyslu duchovního 
komplexu a je nutné o ty, s tímto typem zkreslení směrem k vnitřní bolesti, 
pečovat ve vnitřních rovinách, dokud není taková entita schopná opět vidět 
zkušenosti s absencí zkreslení směrem k bolesti. 

18.12 T A Z A T E L  Včera jste uvedl, že odpuštění je odstraňovačem karmy. 
Předpokládám, že vyvážené odpuštění pro plné smazání karmy by 
potřebovalo odpuštění nejenom ostatním-já, ale také sobě. Říkám to 
správně? 

R A  Já jsem Ra. Říkáte to správně. Krátce toto pochopení rozšíříme za 
účelem vyjasnění. 

Odpuštění ostatním-já je odpuštění sobě samému. Pochopení tohoto trvá 
na vědomé úrovni na plném odpuštění sobě samému a ostatním-já, protože 
jsou jedním. Plné odpuštění je proto nemožné bez zahrnutí sebe sama. 

18.13 T A Z A T E L  Děkuji vám. Nejdůležitější bod mého způsobu přemýšlení. 

Zmínil jste, že existoval určitý počet Konfederací. Slouží všechny 
nekonečnému Stvořiteli v základě stejným způsobem nebo se některé 
specializují v některých určitých typech služeb? 

R A  Já jsem Ra. Všechny slouží jednomu Stvořiteli. Neexistuje nic jiného, 
čemu sloužit, protože Stvořitel je vším, co je. Je nemožné nesloužit 
Stvořiteli. Existují pouze různá zkreslení této služby. 

Tak jako v Konfederaci, která slouží vašim lidem, je každá Konfederace 
skupinou specializovaných jednotlivých společenských paměťových 
komplexů, kdy každá dělá to, že manifestuje to, co vyjadřuje. 

18.14 T A Z A T E L  Můžete mi říct, jak Jahve komunikoval s pozemskými lidmi? 
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R A  Já jsem Ra. Toto je poněkud komplexní otázka. 

První komunikace byla tou, co byste nazvali genetickou. Druhou 
komunikací bylo chození mezi vašimi lidmi, k vytvoření dalších 
genetických změn ve vědomí. Třetí byla řadou dialogů s vybranými kanály. 

18.15 T A Z A T E L  Můžete mi říct, jaké byly tyto genetické změny a jak byly vyvolány? 

R A  Já jsem Ra. Některé z těchto genetických změn byly ve formě podobné 
tomu, co nazýváte klonování. Tudíž se entity inkarnovaly podle obrazu 
Jahvových entit. Jiné genetické změny byly kontaktem povahy, kterou 
znáte jako sexuální, která měnila komplex mysli/těla/ducha přirozenými 
způsoby podle reprodukčních vzorů navrženými inteligentní energií vašich 
fyzických komplexů. 

18.16 T A Z A T E L  Můžete mi říct konkrétně, co v tomto případě dělali? 

R A  Já jsem Ra. Odpověděli jsme na tuto otázku. Prosím přeformulujte pro 
další informace. 

18.17 T A Z A T E L  Můžete mi říct rozdíl mezi… sexuálním programováním, 
řekněme, před zásahem Jahve a po zásahu? 

R A  Já jsem Ra. Toto je otázka, na kterou můžeme pouze odpovědět 
uvedením, že zásah genetickými prostředky je stejný bez ohledu na zdroj 
těchto změn. 

18.18 T A Z A T E L  Můžete mi říct Jahvův úmysl pro provádění genetických 
sexuálních změn? 

R A  Já jsem Ra. Úmysl před sedm pět nula nula nula [75 000] roky, jak 
měříte čas, změny následné tomuto času byly pouze jednoho účelu: vyjádřit 
v komplexu mysli/těla/ducha ty charakteristiky, které by vedly k dalšímu a 
rychlejšímu vývoji komplexu ducha. 

18.19 T A Z A T E L  Jak tyto charakteristiky postupují ve vedení k duchovnějšímu 
vývoji? 

R A  Já jsem Ra. Charakteristiky, které byly podpořeny, zahrnovaly citlivost 
všech fyzických smyslů k zostření zkušeností a posílení komplexu mysli za 
účelem povzbudit schopnost analyzovat tyto zkušenosti. 

18.20 T A Z A T E L  Kdy se Jahve rozhodl konat ty genetické změny, které Jahve dělal? 
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R A  Já jsem Ra. Skupina Jahve pracovala s těmi z planety, kterou nazýváte 
Mars, před sedm pět, sedmdesáti pěti tisíci [75 000] roky v tom, co byste 
nazvali klonovacím procesem. Jsou zde rozdíly, ty se ale nacházejí v 
budoucnosti vašeho kontinua času/prostoru a nemůžeme porušit 
svobodnou vůli Zákona zmatení. 

Dva šest nula nula [2 600], přibližně, bylo druhým obdobím – opravujeme 
se – tři šest nula nula [3 600], přibližně, byl čas pokusů těch ze skupiny 
Orionu během tohoto kulturního komplexu; byla to řada setkání, ve 
kterých ti, známí jako Anak, byli oplodněni novým genetickým kódem 
vašimi způsoby fyzického komplexu tak, aby organismy byly větší a silnější. 

18.21 T A Z A T E L  Proč chtěli větší a silnější organismy? 

R A  Ti od Jahve se pokoušeli vytvořit pochopení Zákona jednoty vytvořením 
komplexů mysli/těla schopných pochopit Zákon jednoty. Experiment byl 
shledán neúspěšným z pohledu žádoucích zkreslení kvůli faktu, že spíše než 
vstřebání Zákona jednoty zde bylo velké pokušení považovat takzvaný 
společenský komplex nebo pod-komplex za elitu nebo za odlišný a lepší než 
ostatní-já, což je jedna z technik službě sobě samému. 

18.22 T A Z A T E L  Pak skupina Orionu… nejsem si zcela jistý, že tomu rozumím. 
Myslíte tím, že skupina Orionu vyrobila tento větší komplex těla k 
vytvoření elity, takže Zákon jednoty mohl být aplikován v tom, co 
nazýváme negativní smysl? 

R A  Já jsem Ra. To je nesprávně. Entity od Jahve byly zodpovědné za tuto 
proceduru v izolovaných případech jako experimentech v boji se skupinou 
Orion. 

Nicméně skupina Orion byla schopna použít toto zkreslení komplexu 
mysli/těla pro vštípení myšlenky elity spíše než pro koncentraci na 
učení/vyučování jednoty. 

18.23 T A Z A T E L  Dobře, byl tedy Jahve z Konfederace? 

R A  Já jsem Ra. Jahve byl z Konfederace, ale mýlil se ve svém pokusu pomoci. 

18.24 T A Z A T E L  Pak komunikace Jahve nepomohly nebo nevytvořily, co si Jahve 
přál, aby vytvořily. Je to správně? 

R A  Já jsem Ra. Výsledky této interakce byly docela smíšené. Tam, kde entity 
byly vibrační souhrnné charakteristiky, která zahrnovala jednotu, byly 
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manipulace Jahve velmi užitečné. Tam, kde si entity svobodné vůle vybraly 
méně pozitivně orientovanou konfiguraci souhrnu celkového vibračního 
komplexu, byli ti ze skupiny Orionu poprvé schopni učinit vážné zásahy 
do vědomí planetárního komplexu. 

18.25 T A Z A T E L  Můžete mi říct konkrétně, co dovolilo, aby byly ty nejvíce závažné 
z těchto zásahů skupinou Orionu učiněny? 

R A  Já jsem Ra. Toto bude poslední plná otázka. 

Konkrétně ti, kteří jsou silní, inteligentní atd. mají pokušení se cítit odlišně 
od těch, kteří jsou méně inteligentní a méně silní. Toto je zkreslené 
vnímání jednoty s ostatními-já. To dovolilo skupině Orionu zformovat 
koncept svaté války, jak ji můžete nazvat. To je závažně zkreslené vnímání. 
Existovalo mnoho takových válek destruktivního charakteru. 

18.26 T A Z A T E L  Děkuji vám mnohokrát. Věřím, že je to velmi důležitý bod v 
pochopení celkového fungování Zákona jednoty. Bude to nápomocné. Jak 
pravděpodobně víte, musím v příštích třech dnech pracovat, takže možná 
budeme mít další relaci dnes v noci, pokud si myslíte, že je to možné. A 
další relace by potom nebyla dříve než od teď za čtyři dny. Myslíte, že je 
dnes v noci možná další relace? 

R A  Já jsem Ra. Tento nástroj je poněkud slabý. To je zkreslení způsobené 
nedostatkem vitální energie. Tudíž podpora nástroje ve fyzickém vyvážení 
dovolí další relaci. Rozumíte? 

18.27 T A Z A T E L  Ne zcela. Co máme konkrétně udělat pro fyzické vyvážení? 

R A  Já jsem Ra. Za prvé: dávejte pozor na potravu. Za druhé: hýbejte s 
fyzickým komplexem pro zmírnění zkreslení směrem k bolesti fyzického 
komplexu. Za třetí: podpořte určité množství toho, co byste nazvali vaším 
cvičením. Poslední rada: dejte obzvlášť pozor na vyrovnání v této druhé 
relaci, aby entita mohla dostat tolik pomoci z různých symbolů, kolik je to 
jen možné. Navrhujeme vám zkontrolovat tyto symboly s co největší 
opatrností. Tato entita je mírně položena mimo správnou konfiguraci. 
Není to v tuto dobu důležité. Důležitější to bude až bude naplánována 
druhá relace. 

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



 

Relace 19 
8. února 1981 

19.0 R A  Já jsem Ra. Vítám vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní 
komunikujeme. 

19.1 T A Z A T E L  Přemýšlel jsem nad obsahem této knihy a přečtu to, na co jsem 
myslel. V této komunikaci se zajímáme o vývoj mysli, těla a ducha. Rád 
bych skrze tázání plně popsal mechanismus evoluce za účelem dovolit těm 
jedincům, které to zajímá, se účastnit své vlastní evoluce. Zdá se mi, že 
dobrým místem pro začátek by byl přechod z druhé do třetí úrovně, pak 
detailně vyšetřit evoluci entit třetí úrovně na Zemi, a přitom dávat zvláštní 
pozor na mechanismy, které pomáhají nebo brání této evoluci. To je mým 
záměrem pro směr této probíhající relace. Doufám, že je to správný směr. 

Co bych rád věděl jako první je, zda všechny entity přecházejí z druhé do 
třetí úrovně nebo zda existují entity, které nikdy tímto přechodem 
neprošly? 

R A  Já jsem Ra. Vaše otázka předpokládá porozumění kontinua 
prostoru/času inteligentní energie, která oživuje vaši iluzi. V rámci 
kontextu této iluze můžeme říct, že existují tací, kteří nepřechází z určité 
úrovně do jiné, protože kontinuum je konečné. 

V rámci chápání, které máme o vesmíru nebo o stvoření jako jedné 
nekonečné bytosti, její srdce bijící jako živé ve své vlastní inteligentní 
energii, kde je pouze jeden úder srdce této inteligence od stvoření do 
stvoření. V tomto kontextu jedna každá vědomá entita 
prožívala/prožívá/bude prožívat jednu každou úroveň. 

19.2 T A Z A T E L  Vezměme okamžik, kdy je individualizovaná entita druhé úrovně 
připravena pro přechod do třetí. Je touto bytostí druhé úrovně ta, kterou 
bychom nazvali zvířetem? 

R A  Já jsem Ra. Existují tři typy entit druhé úrovně, které se stávají, řekněme, 
oduševnělými. První je zvíře. Toto převládá. Druhá je rostlina, obzvláště ta, 
kterou nazýváte zvukovým vibračním komplexem „strom“. Tyto entity 
jsou schopné dávat a přijímat dostatek lásky, aby se staly 
individualizovanými. Třetí kategorií je minerál. Příležitostně se určitá 
lokace, místo, jak byste ho mohli nazvat, stane energizovaným do jedince 
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skrze lásku, kterou přijímá a dává entitě třetí úrovně, která je s ním ve 
vztahu. Toto je nejméně běžným přechodem. 

19.3 T A Z A T E L  Když se tento přechod z druhé do třetí úrovně odehrává, jak se 
entita, ať už to je zvíře, strom nebo minerál, stane oduševnělou? 

R A  Já jsem Ra. Entity se nestanou oduševnělými. Stanou se vědomými 
inteligentní energie v rámci každé části, buňky nebo atomu, jak to můžete 
nazvat, svého bytí. 

Toto vědomí je to, které je povědomím toho již daného. Z nekonečna 
vzejdou všechny úrovně. Vědomí sebe sama přichází zevnitř, po dodání 
katalyzátoru určitých zkušeností, z pochopení, jak můžeme nazvat tuto 
konkrétní energii, vzhůru směřujícího spirálovitého pohybu buňky nebo 
atomu nebo vědomí. 

Můžete pak chápat, že existuje nevyhnutelný tah směrem k tomu, co byste 
mohli nazvat eventuální uvědomění si sebe sama. 

19.4 T A Z A T E L  Pak po přechodu do třetí úrovně, předpokládám správně, že by 
pak tyto entity v… vezmeme Zemi jako příklad. Vypadaly by pak tyto 
entity jako my? Měly by lidskou podobu? Je to správně? 

R A  Já jsem Ra. To je správně, pokud bereme vaši planetární sféru jako 
příklad. 

19.5 T A Z A T E L  Když se první entity druhé úrovně na této planetě dostaly na třetí, 
bylo to za pomoci přesunu bytostí z Marsu nebo zde existovaly entity druhé 
úrovně, které se vyvinuly do třetí úrovně bez žádného vnějšího vlivu? 

R A  Já jsem Ra. Existovaly některé entity druhé úrovně, které povýšily do 
třetí úrovně bez vnějšího stimulu, ale pouze s efektivním využitím 
zkušeností. 

Ostatní z vaší planetární druhé úrovně vstoupili do cyklu třetí úrovně díky 
sklizňovým snahám posílání stejné vibrační pomoci, jako vám ji nyní 
posílají ti z Konfederace. Tato komunikace však byla spíše telepatická než 
telepatická/vokální nebo telepatická/psaná díky podstatě bytostí druhé 
úrovně. 

19.6 T A Z A T E L  Kdo poslal pomoc bytostem druhé úrovně? 

R A  Já jsem Ra. Nazýváme se Konfederací planet ve službě nekonečnému 
Stvořiteli. To je zjednodušení za účelem zmenšení obtížnosti pochopení 
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mezi vašimi lidmi. Váháme použít termín, zvukový komplex „pochopení“, 
ale je to nejblíže našemu významu. 

19.7 T A Z A T E L  Pak Konfederace také pomohla v přechodu z druhé úrovně do třetí 
úrovně. Je to správně? 

R A  Já jsem Ra. Musíme upřesnit správnost tohoto dotazu. Část 
Konfederace, která nepracuje s třetí úrovní, ale nabízí svou pomoc jako 
nejlépe užitečnou v ostatních sklizních – to jest sklizeň druhé úrovně – je 
zodpovědná za pomoc v těchto sklizních.  

Konfederace, jak jsme uvedli dříve v těchto relacích, je složena z mnoha 
těch v jiných úrovních, ve vaší vlastní úrovni, v rámci vaší planetární sféry 
a v rámci vnitřních nebo andělských doménách. Každá z těchto entit, která 
vyvíjí komplex mysli/těla/ducha a následně vyvíjí společenský paměťový 
komplex a pak věnuje tento společenský paměťový komplex k singulární 
službě jednomu Stvořiteli, může vstoupit do Konfederace. 

19.8 T A Z A T E L  Dobře, udál se pak tento přechod z druhé úrovně do třetí úrovně 
před 75 000 roky? Přibližně? 

R A  Já jsem Ra. To je správně. 

19.9 T A Z A T E L  Odkud vzaly bytosti druhé úrovně fyzické nosiče typu třetí úrovně 
ke své inkarnaci? 

R A  Já jsem Ra. Na zdejší druhé úrovni existovaly formy, které se, když byly 
vystaveny vibracím třetí úrovně, staly, jak byste nazvali zvukovou vibrací, 
„lidskými“ entitami třetí úrovně. 

To jest, nastala ztráta tělového ochlupení, jak jej nazýváte, objevilo se 
oblečení těla pro jeho ochranu, nastala změna struktury krku, čelisti a čela 
za účelem dovolit snazší vokalizaci a přišel větší lebeční vývoj, 
charakteristické pro potřeby třetí úrovně. Toto byla normální proměna. 

19.10 T A Z A T E L  Jakou přibližně dobu se… tato přeměna trvala? Muselo to být 
velmi krátké. 

R A  Já jsem Ra. Předpoklad je správný, alespoň v našem pojetí – v rámci 
generace a půl, jak znáte tyto věci. Ti, kteří byli sklizeni z této planety, byli 
schopni použít nově vytvořený fyzický komplex z chemických elementů 
jako vhodný pro lekce třetí úrovně. 
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19.11 T A Z A T E L  Můžete mi říct, jak byl tento tělový komplex vhodný pro lekce 
třetí úrovně a jaké byly tyto lekce? 

R A  Já jsem Ra. Existuje jedna nezbytnost pro třetí úroveň. Tato nezbytnost 
je vědomí sebe sama nebo sebe-vědomí. Aby toho byl schopný, musí být 
tento chemický komplex těla schopen abstraktního myšlení. Tudíž 
základní nezbytností je kombinace racionálního a intuitivního myšlení. 
Toto bylo přechodné pro formy druhé úrovně, operujících ve velké míře 
na bázi intuice, což se v praxi prokázalo že přináší výsledky. 

Mysl třetí úrovně byla schopná zpracovávat informace tak, že může myslet 
abstraktně a tím, co by mohlo být nazváno „nepotřebnými“ způsoby ve 
smyslu přežití. To je prvotní potřebou. 

Existují další důležité prvky: nezbytnost slabšího fyzického nosiče pro 
podpoření použití mysli, vývoj již přítomného vědomí společenského 
komplexu. Tyto věci jsou také nezbytné: další vývoj fyzické obratnosti ve 
smyslu rukou, jak nazýváte tuto část vašeho komplexu těl. 

19.12 T A Z A T E L  Vypadá to, že to byla pečlivě naplánovaná nebo navržená fáze 
vývoje. Můžete mi říct cokoli o počátku tohoto plánu pro vývoj? 

R A  Já jsem Ra. Přecházíme zpět k předchozí informaci1. Zvažte a vzpomeňte 
si na diskuzi ohledně Logosu. V rámci primárního zkreslení svobodné vůle 
si každá galaxie vyvinula svůj vlastní Logos. Tento Logos má naprostou 
svobodnou vůli pro určení cest inteligentní energie, které podporují lekce 
každé z úrovní za daných podmínek planetárních sfér a slunečních těles. 

19.13 T A Z A T E L  Učiním tvrzení s ohledem na mé chápání a pak se zeptám, zda 
smýšlím správně. Existuje zde to, co bych nazval fyzickým katalyzátorem 
operujícím ve všech časech na entitách třetí úrovně. Předpokládám, že toto 
fungovalo přibližně stejným způsobem ve druhé úrovni. Je to katalyzátor, 
který funguje přes to, co nazýváme bolest a emoce. 

Je primárním důvodem pro oslabení fyzického těla a ztráta tělového 
ochlupení atd., aby tento katalyzátor účinkoval silněji na mysl a tím vytvořil 
evoluční proces? 

R A  Já jsem Ra. To není zcela správně, ačkoli úzce spjaté se zkresleními 
našeho chápání. 

                                                             
1  Předchozí informace v relacích 13.7–16 a 18.6 
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Zvažte, chcete-li, například strom. Ten je soběstačný. Zvažte, chcete-li, 
entitu třetí úrovně. Ta je soběstačná pouze skrze obtíže a nouzi. Je obtížné 
se sám učit, protože existuje vestavěný handicap, zároveň velká přednost i 
velký handicap v jednom. Toto je racionální/intuitivní mysl. 

Tudíž bylo oslabení fyzického nosiče, jak jej nazýváte, navrženo tak, aby 
zkreslilo entity směrem ke sklonu se sebou vzájemně jednat. Takto mohou 
být započaty lekce, které přibližují znalosti lásky. 

Katalyzátor je pak sdílen mezi lidmi jako důležitá část vývoje každého já, 
stejně jako zkušenosti já v osamění a syntéza všech zkušeností skrze 
meditaci. Nejrychlejší cesta učit se je jednat s ostatními-já. To je mnohem 
větší katalyzátor než jednání se sebou. Jednání se sebou bez ostatních-já je 
jako žití bez toho, co nazýváte zrcadly. Pak já nemůže vidět ovoce svého 
bytí. Tudíž každý může pomoci každému reflexí. Toto je také primárním 
důvodem pro oslabení fyzického nosiče, jak nazýváte fyzický komplex. 

19.14 T A Z A T E L  Pak máme bytosti druhé úrovně, které mají primární motivaci 
směrem ke službě sobě a možná velmi málo směrem ke službě ostatním s 
ohledem na své nejbližší rodiny, které kráčejí do třetí úrovně a nesou s 
sebou tuto tendenci, ale kdy jsou nyní v pozici, kde bude tato tendence 
pomalu změněna v tu, která je cílena směrem ke společenskému komplexu 
a pak nakonec směrem k jednotě se vším. Říkám to správně? 

R A  Já jsem Ra. Říkáte to správně. 

19.15 T A Z A T E L  Pak jsou nejnovější bytosti třetí úrovně, které právě prodělaly 
přechod ze druhé, stále silně nakloněné směrem ke službě sobě samým. 
Musí existovat mnoho jiných mechanizmů pro vytvoření povědomí o 
možnosti sloužit ostatním. 

Přemýšlím za prvé... o dvou věcech. Přemýšlím o mechanizmu a 
přemýšlím, jak nastane zlom, kdy entita je schopná pokračovat na cestě 
směrem ke službě sobě, která ji eventuálně zavede do čtvrté a páté úrovně. 

Předpokládal bych, že může entita pokračovat... může začít, řekněme, ve 
druhé úrovni se službou zcela pro sebe a pokračovat stále dál a zůstat na 
tom, čemu říkáme cesta služby sobě a už vůbec nikdy ji nezastaví. Je to 
správně? 

R A  Já jsem Ra. To je nesprávně. Koncept služby na druhé úrovni zahrnuje 
sloužení těch sdružených v kmeni nebo tlupě. Toto není ve druhé úrovni 
viděno jako odloučení svého já od ostatních-já. Vše je viděno jako já, jelikož 
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v některých formách entit druhé úrovně, pokud je kmen nebo tlupa 
oslabena, je v kmeni nebo tlupě také oslabena samotná entita. 

Nová nebo začínající entita třetí úrovně má tuto nevinnou, řekněme, 
tendenci nebo zkreslení směrem k vnímání těch v rodině, ve společnosti, 
jak byste možná nazvali, ve státě jako sebe. Proto ačkoli toto zkreslení není 
nápomocné pro postup ve třetí úrovni, je bez polarity. 

Zlom se stává zjevným, když entita vnímá ostatní já jako ostatní já a 
vědomě se rozhoduje manipulovat ostatními ve svůj prospěch. Toto je 
začátek cesty, o které mluvíte. 

19.16 T A Z A T E L  Pak se skrze svobodnou vůli v nějaký čas ve zkušenosti třetí úrovně 
cesta rozdělí a entita si vědomě... pravděpodobně nevědomě vybere. Vybírá 
si entita tuto cestu v počátečním bodě rozdělení vědomě? 

R A  Já jsem Ra. Mluvíme v obecnostech, což je nebezpečné, protože je to 
vždy nepřesné. Nicméně si uvědomujeme, že hledáte přehled; takže 
vyřadíme anomálie a budeme mluvit o většině. 

Většina bytostí třetí úrovně je mnohem dále na vybrané cestě, než si 
uvědomí, že si tuto cestu vybrala. 

19.17 T A Z A T E L  Můžete mi říct, která tendence vytváří jejich tah směrem k vybrané 
cestě služby sobě? 

R A  Já jsem Ra. Můžeme hovořit pouze v metafoře. Někteří milují světlo. 
Někteří milují temnotu. Je to záležitost unikátního a nekonečně různého 
Stvořitele, který si vybírá a hraje napříč svými zkušenostmi jako dítě na 
pikniku. Někteří si užívají piknik a uvědomí si, že slunce je krásné, jídlo 
chutné, hry osvěžující, a září s radostí stvoření. Některým připadá noc 
nádherná, jejich piknikem je bolest, obtíž, utrpení druhých, a zkoumání 
zvrácenosti povahy. Tito si užívají odlišný piknik. 

Všechny tyto prožitky jsou dostupné. Je to svobodná vůle každé entity, 
která si vybírá formu hry, formu potěšení. 

19.18 T A Z A T E L  Předpokládám, že entita na obou cestách si může vybrat směr cesty 
v jakémkoli čase a možná se vrátit zpět s tím, že změna cesty je tím 
obtížnější, čím dále se po ní dojde. Je to správně? 

R A  Já jsem Ra. To je nesprávně. Čím více se entita, jak byste nazvali, 
polarizovala, tím lehčeji může tato entita změnit polaritu, protože tím více 
síly a povědomí tato entita nabyla. 
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Ti skutečně bezmocní jsou ti, kteří si vědomě nevybrali, ale kteří opakují 
vzorce bez toho, že by si uvědomovali opakování nebo význam vzorců. 

19.19 T A Z A T E L  Věřím, že zde máme velmi, velmi důležitou pointu. Vypadá to, že 
v této polarizaci existuje extrémní potenciál tak, jak tomu je v … abych 
uvedl analogii s elektřinou: Máme pozitivní a negativní pól. Čím více 
zvětšíte náboj na kterémkoli z nich, tím větší vznikne rozdíl potenciálů a 
tím větší schopnost pracovat, jak to nazýváme ve fyzice. 

Tak by pro mne vypadala přesná analogie, kterou máme zde ve vědomí. Je 
to správně? 

R A  Já jsem Ra. To je přesně správně. 

19.20 T A Z A T E L  Dobře, to by pak vypadalo, že existuje vztah mezi tím, co vnímáme 
jako fyzikální fenomén, řekněme elektrický fenomén, a fenoménem 
vědomí a že obě, jak pocházejí od jednoho Stvořitele, jsou prakticky 
identické, ale mají lehce odlišné účinky, jak je [neslyšitelné]. Je to správně? 

R A  Já jsem Ra. Znovu velmi zjednodušujeme, abychom odpověděli na vaši 
otázku. 

Samotný fyzický komplex je tvořen mnoha, mnoha energetickými nebo 
elektromagnetickými poli která se vzájemně ovlivňují díky inteligentní 
energii; mentální konfigurace nebo zkreslení každého komplexu dále 
přidávají pole elektromagnetické energie a zkreslují vzory energie fyzického 
komplexu. Duchovní aspekt slouží jako další rozměr složitosti polí, který 
je sám o sobě dokonalý ale který může být realizován mnoha zkreslenými a 
neintegrovanými způsoby komplexy mysli a těla energetických polí. 

Tudíž namísto jednoho, řekněme, magnetu s jednou polaritou máte v 
komplexu mysli/těla/ducha jednu základní polaritu vyjádřenou v tom, co 
byste nazvali, energie fialového paprsku (součet energetických polí), který 
je ale ovlivněn myšlením všeho druhu generovaným komplexem mysli, 
zkresleními komplexu těla a rozličnými vztahy mezi mikrokosmem (což je 
entita), a makrokosmem v mnoha formách, které můžete znázornit 
díváním se na hvězdy, jak je nazýváte, každá s přispívajícím energetickým 
paprskem, který vstupuje do elektromagnetické sítě entity díky svým 
individuálním zkreslením. 

19.21 T A Z A T E L  Jsou pak toto kořeny toho, co nazýváme astrologií? 

R A  Já jsem Ra. Toto bude poslední plná otázka této relace. 
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Kořeny astrologie, jak jste je nazval, jsou jedním způsobem vnímání 
primárních zkreslení, které mohou být předpovězeny podél 
pravděpodobnostních/možných linií za daných, řekněme, kosmických 
orientací a konfigurací v čase vstupu do fyzikálního/mentálního komplexu 
ducha a v čase vstupu fyzického/mentálního/duchovního komplexu do 
iluze. 

Toto pak má možnost naznačit základní oblasti zkreslení. Více neexistuje. 
Úloha, kterou astrologie hraje je přirovnána k jednomu kořeni z mnoha. 

19.22 T A Z A T E L  Mám tu pouze dvě malé otázky na závěr. Nástroj chtěl, abych se 
zeptal, jestli jsou nějaké jiné látky, potrava atd., které by neměla jíst nebo 
pít nebo cokoliv, co by neměla dělat, protože si nepřeje mít z jakéhokoli 
důvodu špatný kontakt. 

R A  Já jsem Ra. Není žádná aktivita, kterou tento nástroj koná a která by 
negativně ovlivňovala její schopnosti. Existuje jedna aktivita, která 
pozitivně ovlivňuje její schopnosti. Je to sexuální aktivita, jak byste ji 
nazvali.  

Jsou užívané látky, které neprospívají jedinci ve službě, kterou si vybral, a 
to je co byste nazvali marihuana. Toto je způsobeno zkreslením směrem 
k chemickým pokleskům v rámci komplexu mysli, které způsobují 
nedostatek synaptické kontinuity. Toto je chemická reakce krátkého trvání. 
Tento nástroj nicméně nikdy neužil tuto konkrétní látku v době konání 
služby.  

Věříme, že jsme pokryli užití takových chemických prostředků jako LSD, 
to je do určité míry pozitivní díky stimulaci nebo urychlení vitálních sil. 
Nicméně tomuto nástroji to není doporučeno kvůli dani, kterou si to bere 
na vitálních energiích, jakmile látka odezní, což je pravda pro jakoukoli 
urychlovací chemikálii. 

19.23 T A Z A T E L  Jedinou další otázku, kterou mám, existuje cokoliv, co můžeme 
udělat, aby byl nástroj ve větším pohodlí? A je to… chtěl jsem se zeptat 
ohledně další relace, ale myslím, že už je dnes příliš pozdě. Neuvědomil 
jsem si to. 

R A  Já jsem Ra. Tento nástroj je dobře zarovnán. Jste velmi svědomití. 
Žádáme vás, abyste byli více opatrní v tom, aby nástroj nosil oblečení na 
nohy, které byste nazvali zvukovým vibračním komplexem „obuv“. 
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Já jsem Ra. Zanechávám vás v lásce a světle jednoho nekonečného 
Stvořitele. Jděte kupředu, a proto s radostí, v síle a míru jednoho Stvořitele. 
Adonai. 



 

Relace 20 
9. února 1981 

20.0 R A  Já jsem Ra. Vítám vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní 
komunikuji. 

20.1 T A Z A T E L  Přemýšlel jsem, že nejlepším způsobem, jak vytvořit knihu, je 
pokračovat v práci na historii evoluce a jejím mechanismu, dokud zcela 
neprojdeme třetí úrovní a tím, co se objeví, do první části čtvrté úrovně, 
takže nám budou odhaleny mechanismy vývoje komplexu 
mysli/těla/ducha. Pokud se zaseknu na některém místě v jedné z těchto 
relací jako třeba to, jaké klást otázky a kde… neplýtvat časem… mohu 
položit některé otázky, které použiji v knize později, ale vždy se budeme 
snažit pokračovat v rámci těchto směrů. 

První otázkou, když se vrátím trochu zpět, je, co se stalo s entitami druhé 
úrovně, které byly na této planetě a nebyly sklizně-schopné… 
Předpokládám, že zde byly některé, které nezvládly sklizeň do třetí úrovně. 
Můžete mi to říct? 

R A  Já jsem Ra. Druhá úroveň je schopná opakovat během třetí úrovně část 
svého cyklu. 

20.2 T A Z A T E L  Pak entity druhé úrovně, které nebyly sklizené na začátku této 75 
000 roční doby, některé jsou stále ve druhé úrovni této planety. Byly 
některé z těch, co zůstaly ve druhé úrovni, sklizeny do třetí úrovně v 
posledních 75 000 letech? 

R A  Já jsem Ra. To bylo a je stále více pravdivé. 

20.3 T A Z A T E L  Takže více a více entit druhé úrovně to zvládají do třetí úrovně. 
Můžete mi dát příklad entity druhé úrovně přecházející do třetí úrovně, 
řekněme, v poslední době? 

R A  Já jsem Ra. Snad nejvíce běžným výskytem graduace druhé úrovně 
během cyklu třetí úrovně je takzvaný domácí mazlíček. 

Zvířeti, které je vystaveno vlivům individualizace způsobenými poutem 
mezi zvířetem a entitou třetí úrovně, způsobuje tato individualizace prudký 
nárůst v potenciálu entity druhé úrovně, takže při skončení fyzického 
komplexu se komplex mysli/těla nevrátí do nerozlišeného vědomí toho 
druhu, chcete-li. 
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20.4 T A Z A T E L  Můžete mi pak dát příklad entity ve třetí úrovni, která byla těsně 

předtím entitou druhé úrovně? Jakým typem entity se zde stanou? 

R A  Já jsem Ra. Jakmile se entita druhé úrovně vrátí jako entita třetí úrovně, 
pro začátek tohoto procesu učení, je opatřena nejnižšími, pokud si přejete 
tak nazývat tato vibrační zkreslení, formami vědomí třetí úrovně; to jest, 
opatřena sebe-vědomím. 

20.5 T A Z A T E L  To by pak byl člověk naší formy, který by byl na začátku chápání 
třetí úrovně. Je to správně? 

R A  Já jsem Ra. To je správně. 

20.6 T A Z A T E L  Hovoříme nyní o rapidní změně, která nastala ve fyzickém nosiči; 
změna z druhé do třetí úrovně: toto, řekl jste, nastalo v rámci přibližně 
generace a půl. Tělové ochlupení zmizelo a došlo ke strukturálním 
změnám. 

Jsem obeznámen s fyzikou Dewey B. Larsona, který uvádí, že vše je pohyb 
nebo vibrace. Myslím to správně, když předpokládám, že základní vibrace, 
která tvoří fyzikální svět, jak jej prožíváme, se mění, a tudíž vytváří odlišné 
množiny parametrů, řekněme, v tomto krátkém časovém období mezi 
změnami úrovní, což dovoluje nový typ nosiče? Říkám to správně? 

R A  Já jsem Ra. To je správně. 

20.7 T A Z A T E L  Pouze jako odbočku, otázku bokem: Je fyzika Dewey Larsona 
správná? 

R A  Já jsem Ra. Fyzika zvukově vibračního komplexu Dewey je správným 
systémem do té míry, kam je schopná zajít. Existují ale věci, které nejsou v 
tomto systému zahrnuty. Nicméně ti, kteří přicházejí po této konkrétní 
entitě, budou-li používat základní koncept vibrace a studium vibračních 
zkreslení, začnou chápat to, co nazýváte gravitací, a ty věci, které považujete 
za „n“ dimenze. Tyto věci je třeba zahrnout do univerzálnější, řekněme, 
fyzikální teorie. 

20.8 T A Z A T E L  Byla pak tato entita Dewey, přinesl tento materiál ve své inkarnaci 
pro použití primárně ve čtvrté úrovni? 

R A  Já jsem Ra. To je správně. 

20.9 T A Z A T E L  Děkuji vám. Včera jsme hovořili o rozdělení, které nastane ve třetí 
úrovni, když si entita, ať už vědomě nebo díky návyku, vybrala cestu služby 
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ostatním nebo služby sobě. Vyvstala filosofická otázka, proč takové 
rozdělení vůbec existuje. Mám dojem, že stejně jako tomu je u elektřiny, 
pokud v elektřině nemáme žádnou polaritu, nemáme žádnou elektřinu; 
nemáme žádný účinek, nemáme žádný… Proto předpokládám, že by ve 
vědomí bez takové polarity nebylo žádné konání nebo zkušenost. Je to 
správně? 

R A  To je správně. Můžete použít obecný termín „práce“. 

20.10 T A Z A T E L  Pak koncept služby sobě nebo služby ostatním je nezbytným, 
pokud si přejeme mít práci, ať už se jedná o práci ve vědomí nebo práci v 
mechanickém nebo Newtonovském konceptu ve fyzice. Je to správně? 

R A  Já jsem Ra. To je správně s jedním dodatkem. Cívka, jak můžete chápat 
tento termín, je navinuta, má potenciál, je připravena. Věc, která schází bez 
polarizování, je náboj. 

20.11 T A Z A T E L  Pak je náboj poskytnut individualizovaným vědomím. Je to 
správně? 

R A  Já jsem Ra. Náboj je poskytnut individualizovanou entitou použitím 
vtoků a proudů energie volbami svobodné vůle. 

20.12 T A Z A T E L  Děkuji vám. Jakmile před 75 000 roky začala třetí úroveň a 
inkarnovali jsme se jako entity třetí úrovně, jaká byla v té době průměrná 
délka života? 

R A  Já jsem Ra. Na počátku této konkrétní části vašeho kontinua 
času/prostoru byla průměrná délka života přibližně devět set vašich roků. 

20.13 T A Z A T E L  Zvětšovala se nebo zmenšovala průměrná délka života, jak jsme 
postupovali v rámci zkušeností třetí úrovně? 

R A  Já jsem Ra. Pro tuto délku života existuje v této úrovni konkrétní využití 
a délka života fyzického komplexu by při harmonickém vývoji 
učení/vyučování této úrovně zůstala napříč cyklem stejná. Nicméně na vaší 
konkrétní planetární sféře se do druhého hlavního cyklu vyvinuly vibrace, 
které délku života dramaticky zkrátily. 

20.14 T A Z A T E L  Předpokládejme, že hlavní cyklus je 25 000 roků, jak dlouhá byla 
délka života na konci prvního hlavního 25 000 ročního cyklu? 

R A  Délka života na konci prvního cyklu, který nazýváte hlavním, byla 
přibližně sedm set vašich roků. 
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20.15 T A Z A T E L  Potom jsme za 25 000 let ztratili dvě stě roků délky života. Je to 

správně? 

R A  Já jsem Ra. To je správně. 

20.16 T A Z A T E L  Můžete mi říct důvod pro toto zkrácení délky života? 

R A  Já jsem Ra. Příčiny tohoto zkrácení jsou vždy nepříjemná nebo 
neharmonická vztahová vibrace mezi ostatními-já. V prvním cyklu toto 
nebylo závažné díky rozptylu lidí, ale [objevily se] rostoucí citové komplexy 
zkreslení směrem k oddělení se od ostatních-já.1 

20.17 T A Z A T E L  Předpokládám, že na začátku jednoho z těchto cyklů zde mohla 
být buď pozitivní polarizace, která by se obecně objevila během 25 tisíc let, 
anebo negativní polarizace. Je důvodem pro negativní polarizaci a zkrácení 
cyklu příchod entit z Marsu, které již byly polarizované poněkud negativně? 

R A  Já jsem Ra. To je nesprávně. Nebyla zde kvůli tomuto příchodu silná 
negativní polarizace. Zkrácení délky života bylo způsobeno primárně kvůli 
nedostatku vybudování pozitivní orientace. Když není žádný pokrok, pak 
ty podmínky, které zaručují pokrok, se postupně ztrácí. To je jedna z obtíží 
zůstat nepolarizovaný. Šance, řekněme, pokroku se stávají stále menšími. 

20.18 T A Z A T E L  Způsob, jakým tomu rozumím je, že zde na počátku tohoto 75 
000 ročního cyklu máme směs entit… těch, které postoupily z druhé 
úrovně na Zemi, aby se staly entitami třetí úrovně, a skupinu entit 
přenesených z planety Mars, aby se zde inkarnovaly do třetí úrovně. Je to 
správně? 

R A  Já jsem Ra. To je správně. 

20.19 T A Z A T E L  Co… Pokračujte. 

R A  Musíte mít na paměti, že ti přenesení na tuto sféru byli uprostřed své 
třetí úrovně, takže tato třetí úroveň byla spíše adaptací než počátkem. 

20.20 T A Z A T E L  Děkuji vám. Jaké procento entit, zhruba, bylo… které byly ve třetí 
úrovni toho času z Marsu a jaké procento bylo sklizeno z pozemské druhé 
úrovně? 

                                                             
1  Tato věta byla editována se snahou vysvětlit to, co myslíme že Ra chtěl vyjádřit. 

Původní věta zní „Během prvního cyklu to nebylo závažné, ale kvůli rozptýlení lidí a 
rostoucímu citovému komplexu zkreslení k oddělení se od ostatních-já:“ 
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R A  Já jsem Ra. Asi jedna polovina populace třetí úrovně zde byla entitami 
z Rudé planety, Marsu, jak ji nazýváte. Asi jedna čtvrtina z druhé úrovně 
vaší planetární sféry. Přibližně jedna čtvrtina z jiných zdrojů, jiných 
planetárních sfér, jejichž entity si vybraly tuto planetární sféru pro práci 
třetí úrovně. 

20.21 T A Z A T E L  Když se zde inkarnovaly, smíchaly se… míchaly se všechny tři tyto 
typy ve společnostech či skupinách dohromady, nebo byly od sebe 
rozdělené do skupin nebo společností? 

R A  Já jsem Ra. Zůstaly ve velké míře nesmíšené. 

20.22 T A Z A T E L  Přispělo pak tedy toto nemíchání k možnosti oddělení skupin nebo 
možnosti válečných vztahů mezi skupinami? 

R A  Já jsem Ra. To je správně. 

20.23 T A Z A T E L  Napomohlo pak toto k redukci délky života? 

R A  Já jsem Ra. Toto zredukovalo délku života, jak to nazýváte. 

20.24 T A Z A T E L  Můžete mi říct, proč je devět set let optimální délkou života? 

R A  Já jsem Ra. Komplex mysli/těla/ducha třetí úrovně má asi stokrát 
intenzivnější program katalytické činnosti, ze které může destilovat 
zkreslení a učení/vyučování než jakákoliv jiná úroveň. Proto jsou 
učení/vyučování pro komplex mysli/těla/ducha, který je, řekněme, 
zaplaven oceánem zkušeností, nejvíce matoucí. 

Během prvních, řekněme, asi 150 až 200 vašich roků, jak měříte čas, 
prochází komplex mysli/těla/ducha procesem duchovního dětství, mysl a 
tělo je v nedostatečně disciplinované konfiguraci, aby dávalo jasnost 
duchovním vtokům. Zbývající délka života je tudíž dána na optimalizaci 
chápání, která vyplývají ze samotné zkušenosti. 

20.25 T A Z A T E L  Pak by to v současnosti vypadalo, že je naše délka života příliš 
krátká pro ty, kteří jsou noví pro lekce třetí úrovně. Je to správně? 

R A  Já jsem Ra. To je správně. Ty entity, které se určitým způsobem 
naučily/učily vhodná zkreslení pro rapidní růst, mohou nyní pracovat mezi 
hranicemi kratší délky života. Nicméně větší převaha vašich entit se nachází 
v tom, co může být považováno za věčné dětství. 
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20.26 T A Z A T E L  Děkuji vám. Nyní zpátky do prvního 25 000 ročního úseku, nebo 

hlavního cyklu, jaký typ pomoci byl dán Konfederací entitám, které se 
nacházely v tomto 25 000 ročním období, aby mohly mít příležitost k 
růstu? 

R A  Já jsem Ra. Členové konfederace, kteří obývají vnitřní roviny bytí v 
rámci planetárního komplexu vibračních úrovní, s těmito entitami 
pracovali. Byla zde také pomoc od jednoho z Konfederace, který pracoval s 
těmi z Marsu v provádění přechodu. 

Z větší části byla účast limitovaná, jelikož bylo vhodné dovolit působení 
mechanismu zmatení v celém svém rozsahu tak, aby planetární entity 
mohly dospět k tomu, co si přály, řekněme, svobodně v rámci svého 
vlastního myšlení. 

Je častým případem, že se planetární cyklus třetí úrovně odehraje takovým 
způsobem, že není potřeba žádná vnější, řekněme, pomoc nebo pomoc 
ostatních-já ve formě informací. Spíše jsou entity schopné samy na sobě 
pracovat směrem k vhodným polarizacím a cílům učení/vyučování třetí 
úrovně. 

20.27 T A Z A T E L  Uvedu tedy tento předpoklad: pokud by bylo v tomto 25 000 
ročním období dosaženo maximální efektivity, entity by se pak polarizovaly 
buď směrem ke službě sobě nebo ke službě ostatním, k jednomu nebo 
druhému. To by je pak na konci tohoto 25 000 ročního období učinilo 
sklizně-schopnými do čtvrté úrovně buď typu služby sobě, nebo služby 
ostatním, přičemž by se musely přesunout na jinou planetu, protože tato 
by byla ve třetí úrovni po dobu dalších padesáti tisíc let. Je to správně? 

R A  Já jsem Ra. Nechte nás rozplést váš předpoklad, který je složitý a z části 
správný. 

Původní touhou je, že entity hledají a stanou se jedním. Pokud by toho 
byly entity schopné v okamžiku, mohly by jít kupředu v okamžiku, a tudíž 
pokud by toto nastalo v hlavním cyklu, pak by vskutku planeta třetí úrovně 
byla vyklizena na konci tohoto cyklu. 

Je to nicméně více směrem k mediánu nebo průměru, řekněme, vývojů třetí 
úrovně napříč jedním nekonečným vesmírem, že po prvním cyklu nastává 
malá sklizeň; zbytek se značně polarizoval, druhý cyklus má pak mnohem 
větší sklizeň; zbytek se ještě více značně polarizoval, třetí cyklus pak proces 
završuje a sklizeň je dokončena. 
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20.28 T A Z A T E L  Velmi dobře. Pak Konfederace dohlížela, řekněme, aby viděla a 
předpokládala, že uvidí sklizeň na konci 25 000 ročního období, ve kterém 
nějaké procento bude sklizně-schopné do pozitivní čtvrté úrovně a nějaké 
procento sklizně-schopné do negativní čtvrté úrovně? 

R A  Já jsem Ra. To je správně. Naši roli v prvním hlavním cyklu můžete 
vidět jako roli zahradníka, který zná roční období a spokojeně očekává jaro. 
Když čas jara nenastane, zrna nevyklíčí; pak zahradník musí na zahradě 
pracovat. 

20.29 T A Z A T E L  Mám tomu rozumět pak tak, že na konci těch 25 000 let 
neexistovaly sklizně-schopné entity jak pozitivní, tak negativní polarity? 

R A  Já jsem Ra. To je správně. Ti, které nazýváte skupinou Orionu, učinili 
během toho cyklu jeden pokus nabídnout informace těm třetí úrovně. 
Nicméně informace se nedostaly k uším nikoho, kdo by měl zájem jít k 
polaritě touto cestou. 

20.30 T A Z A T E L  Jakou techniku použila skupina Orionu pro předání těchto 
informací? 

R A  Já jsem Ra. Použitá technika byla dvojího druhu: první, myšlenkový 
přenos nebo to, co můžete nazvat „telepatií“. 

Druhá, uspořádání určitých kamenů za účelem vnuknutí silného vlivu 
moci, toto jsou ty sochy a kamenné formace ve vašich oblastech Tichého 
oceánu, jak je nyní nazýváte, a do určité míry v oblastech vaší střední 
Ameriky, jak je nyní chápete. 

20.31 T A Z A T E L  Mluvíte z části o kamenných hlavách Velikonočního ostrova? 

R A  Já jsem Ra. To je správně. 

20.32 T A Z A T E L  Jak by takové kamenné hlavy mohly ovlivnit národ, aby si vybral 
cestu služby sobě samým? 

R A  Já jsem Ra. Představte si, chcete-li, entity žijící takovým způsobem, že 
jejich komplexy mysli/těla/ducha jsou v tom, co vypadá jako milosrdenství 
sil, které nemohou ovládat. Je-li jim představena nabitá entita, jako je socha 
nebo kamenná formace nabitá ničím jiným než mocí, je možné pro 
svobodnou vůli těch, kteří se dívají na konkrétní strukturu nebo formaci, 
připsat této síle moc nad těmi věcmi, které nemohou být ovládány. Toto 
pak má potenciál dalšího zkreslení k moci nad ostatními-já. 
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20.33 T A Z A T E L  Jak byly tyto kamenné hlavy zkonstruovány? 

R A  Já jsem Ra. Tyto byly zkonstruovány myšlenkou po skenování hluboké 
mysli, kmenu stromu mysli, přičemž byly pozorovány obrazy, které by s 
největší pravděpodobností v divákovi způsobily prožitek bázně. 

20.34 T A Z A T E L  Dobře, udělaly to pak entity Orionu samy? Přistály, přistály fyzicky 
nebo to provedly z mentálních rovin nebo pro zkonstruování těchto 
formací myšlenkou využili jednu z inkarnovaných entit? 

R A  Já jsem Ra. Téměř všechny z těchto struktur a formací byly 
zkonstruovány myšlenkou na dálku. Velmi málo jich bylo vytvořeno v 
pozdějších dobách jako imitace původních staveb entitami vaší pozemské 
roviny/úrovně. 

20.35 T A Z A T E L  Jaká úroveň entity Orionu zkonstruovala tyto hlavy? 

R A  Já jsem Ra. Čtvrtá úroveň, úroveň lásky nebo pochopení, byla úrovní 
konkrétní entity, která nabídla tuto možnost těm z vašeho prvního 
hlavního cyklu. 

20.36 T A Z A T E L  Používáte stejnou terminologii pro čtvrtou úroveň negativní jako 
pro čtvrtou úroveň pozitivní. Obojí jsou nazývány dimenzí lásky a 
porozumění. Je to správně? 

R A  Já jsem Ra. To je správně. Láska a porozumění, zdali v sebe nebo sebe 
směrem k ostatním-já, jsou jedno. 

20.37 T A Z A T E L  A teď, jaké je přibližné datování v uplynulých letech ohledně 
zkonstruování těchto hlav? 

R A  Já jsem Ra. Toto bylo přibližně šest nula, šedesát tisíc [60 000] vašich 
roků v minulém času/prostoru vašeho kontinua. 

20.38 T A Z A T E L  Které struktury byly postavené v Jižní Americe? 

R A  Já jsem Ra. V této oblasti byly vymodelovány některé charakteristické 
sochy, některé formace toho, co nazýváte kamenem, a některé formace 
zahrnující kámen a zeminu. 

20.39 T A Z A T E L  Byly tohoto součástí čáry na planině Nazca? 

R A  Já jsem Ra. To je správně. 
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20.40 T A Z A T E L  Jelikož to může být viděno pouze z výšky, k jakému to bylo 
prospěchu? 

R A  Já jsem Ra. Formace byly ku prospěchu, protože byly nabité energií 
moci. 

20.41 T A Z A T E L  Jsem trochu zmatený. Obrazce v Nazce jsou pro entitu kráčející na 
povrchu těžce srozumitelné. Nemůže vidět nic jiného než narušení 
povrchu. Nicméně pokud vystoupáte do vysoké výšky, můžete vidět vzory. 
Jakým způsobem to bylo k prospěchu entitám chodícím po povrchu? 

R A  Já jsem Ra. Při odstranění množství času/prostoru, který je nyní váš 
současný, je obtížné vnímat, že v času/prostoru před šedesáti tisíci [60 000] 
roky byla země zformována takovým způsobem, že byla viditelně 
uspořádána v mocných strukturálních návrzích z hlediska vzdálených 
kopců. 

20.42 T A Z A T E L  Jinými slovy toho času zde byly kopce s výhledem na tyto obrazce? 

R A  Já jsem Ra. Toto bude poslední plná otázka této relace. 

Celková hladkost, jak tuto oblast vidíte nyní, byla na mnoha místech 
postavena v kopcích. Kontinuum času/prostoru postupovalo s větrem a 
počasím, jak byste řekli, a do značné míry erodovalo jak celkem ohromné 
struktury ze zeminy navržené v té době, tak přírodu okolní krajiny. 

20.43 T A Z A T E L  Myslím, že tomu pak rozumím. Jsou pak tyto obrazce pouze 
slabými stopami toho, co tam bývalo? 

R A  Já jsem Ra. To je správně. 

20.44 T A Z A T E L  Děkuji vám. Potřebujeme vědět, zda je nebo není možné 
pokračovat dnes později s další relací a zda je zde cokoli, co můžeme udělat, 
aby byl nástroj více v pohodlí? 

R A  Já jsem Ra. Je to možné. Žádáme, abyste opatrně sledovali zarovnání 
nástroje. Jinak jste svědomití. 

Máte krátký dotaz předtím, než skončíme? 

20.45 T A Z A T E L  Zamýšlím se v příští relaci zaměřit na vývoj pozitivně 
orientovaných entit v prvních 25 000 letech. Vím, že nemůžete činit 
návrhy. Ale toto mi připadá být… Doufám, že jdu správnou cestou ve 
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vyšetřování celého vývoje a všech vlivů v historii naší třetí úrovně. Můžete 
mi k tomu věnovat vůbec nějaký komentář? 

R A  Já jsem Ra. Volby jsou vaše podle vašeho úsudku. 

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



 

Relace 21 
10. února 1981 

21.0 R A  Já jsem Ra. Vítám vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní 
komunikujeme. 

21.1 T A Z A T E L  Mám několik otázek, které nechci zapomenout v této době položit. 
Uvedu je jako první. 

První otázkou je: Byl by budoucí obsah této knihy jakýmkoli způsobem 
ovlivněn, pokud by nástroj četl materiál, který jsme již nashromáždili? 

R A  Já jsem Ra. Budoucí komunikace, jak měříte v času/prostoru, které 
nabízíme skrze tento nástroj, nemají žádné spojení s nástrojovým 
komplexem mysli. To je způsobeno dvěma věcmi: za prvé, kvůli věrnosti 
nástroje v zasvěcení své vůle ke službě nekonečnému Stvořiteli. 

Za druhé, kvůli zkreslení/chápání našeho společenského paměťového 
komplexu, že nejefektivnější způsob, jak předat materiál s co možná 
nejmenším zkreslením, s ohledem na nutnost použití zvukových vibračních 
komplexů, je vyjmout komplex vědomé mysli z komplexu ducha/mysli/těla 
tak, abychom mohli komunikovat bez odkazu na jakoukoli orientaci 
nástroje. 

21.2 T A Z A T E L  Malý dovětek k tomuto. Když s námi komunikujete, používáte váš 
slovník nebo slovník nástroje? 

R A  Já jsem Ra. Používáme slovník jazyka, se kterým jste obeznámeni. Toto 
není slovník nástroje. Nicméně tento konkrétní komplex mysli/těla/ducha 
si udržuje použití dostatečně velkého množství zvukových vibračních 
komplexů, takže rozdíl je často nedůležitý. 

21.3 T A Z A T E L  Andrija Puharich nás navštíví později tento měsíc. Může si přečíst 
nepublikovaný léčebný materiál? 

R A  Já jsem Ra. Entita, o které mluvíte, má znalosti tohoto materiálu ve své 
vědomé paměti  v poněkud pozměněné podobě. Proto je neškodné dovolit 
této entitě, aby se obeznámila s tímto materiálem. Nicméně po komplexu 
mysli/těla/ducha Henrym požadujeme, aby byl před vstupem do těchto 
sezení dostatečně připraven pomocí meditace, rozjímání nebo modlitby. V 
současnosti, jak jsme řekli dříve, nemá tento komplex mysli/těla/ducha 
vhodné vibrační zkreslení. 
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21.4 T A Z A T E L  Již jsem se rozhodl jej nezahrnout do těchto sezení. Pouze jsem 

určil, že si může přečíst tento materiál. Jedinou další věcí je, že jsem si všiml, 
že v rámci materiálu, jak nyní je, existuje určité tvrzení, které mu dovolí 
porozumět, kdo věřím, že Spectra opravdu byl. Připadá mi jako moje 
povinnost toto odstranit z jeho vědomostí k zachování stejné svobodné 
vůle, kterou jste se pokusili zachovat neurčením původu Spectry, jeho 
kontaktu v Izraeli. Myslím to správně? 

R A  Já jsem Ra. To je záležitostí pro vaše uvážení. 

21.5 T A Z A T E L  To je to, co jsem si myslel, že řeknete. 

Dobře, nyní se vrátíme zpět k následné záležitosti – tvoření knihy. Chci, 
jak pokrýváme tuto počáteční část 75 000 ročního cyklu, rád bych… Rád 
bych se vrátil trochu zpátky, možná o nějakou dobu předtím, než 75 000 
roční cyklus nastal, a ještě jednou se podíval na přechod entit z Maldeku 
pro vyjasnění tohoto bodu. Rád bych zkontroloval období, které jste nám 
předal, protože jsme v těchto počátečních částech měli některá zkreslení v 
číslech a bojím se, že by to mohlo být zkresleno. Před kolika lety byly tyto 
entity z Maldeku přemístěny? 

R A  Já jsem Ra. Entity, o kterých mluvíte, podstoupily několik přechodů, 
první se objevil pět nula nula tisíc [500 000] vašich roků, přibližně, ve vaší 
minulosti, jak měříte čas. V této době byly entity transformovány do uzlu. 
Toto pokračovalo po dobu, kterou byste nazvali vašimi dlouhými věky. Ti, 
kteří jim pomáhali, nebyli opakovaně schopní k nim dosáhnout. 

V období přibližně dva nula nula tisíc [200 000] roků ve vaší minulosti, 
jak měříte čas, byla entita Konfederace schopna začít uvolňovat tento uzel, 
ze kterého nikdo neunikl během zničení planety. Tyto entity pak byly 
transformovány do vnitřních dimenzí nebo dimenzí času/prostoru a 
podstoupily dlouhý proces léčení. Když toto bylo završeno, byly tyto entity 
schopny určit vhodný krok, řekněme, za účelem nastavení podmínek pro 
zmírnění následků svých činů. 

V čase čtyři šest nula nula nula, čtyřicet šest tisíc [46 000] vašich let ve vaší 
minulosti, jak měříte čas, toto je přibližné, si tyto entity vybraly inkarnaci 
v rámci planetární sféry.1 

                                                             
1  Datum uváděné v této odpovědi se zdá v konfliktu s datem v 10.1. 
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21.6 T A Z A T E L  Chápu. Pak se [tedy] neobjevila žádná inkarnace před tímto 
základním 75 000 ročním cyklem entit z Maldeku. Správně? 

R A  Já jsem Ra. To je správně ve smyslu inkarnace v času/prostoru třetí 
úrovně.2 

21.7 T A Z A T E L  Byly některé z těchto entit pak inkarnované v druhé úrovni před 
75 000 ročním cyklem? 

R A  Já jsem Ra. To je nesprávně. Tyto konkrétní entity byly inkarnované v 
času/prostoru třetí úrovně, to jest do takzvaných vnitřních rovin, kde 
podstupovaly proces léčení a přibližovaly se tak k uvědomění si svého 
konání. 

21.8 T A Z A T E L  Nezamýšlím pokrývat to, co jsme již pokryli, [ale] jsou zde některé 
body, kterým máme potíže plně porozumět a někdy musím položit otázku 
jiným způsobem, abych ji plně porozuměl. Děkuji vám. 

Takže na počátku tohoto 75 000 ročního cyklu víme, že byla zřízena 
karanténa. Pak předpokládám, že si Strážci byli vědomi porušení svobodné 
vůle, která by nastala, pokud by ji toho času nezřídili, a proto tak učinili. 
Toto… Je toto správně? 

R A  Já jsem Ra. Toto je částečně nesprávně. Nesprávnost je následující: 
těmto entitám, jejichž životní zkušenost třetí úrovně na vaší Rudé planetě 
byla předčasně dovedena k završení, bylo pomoženo geneticky během jejich 
přesunu do této třetí úrovně. Toto, ačkoli bylo provedeno v touze pomoci, 
bylo viděno jako porušení svobodné vůle. Lehká karanténa, která se skládá 
ze Strážců nebo zahradníků, jak byste je mohli nazvat, která již byla 
funkční, tak byla zesílena. 

21.9 T A Z A T E L  Nyní, když 75 000 roční cyklus započal, byla délka života přibližně 
devět set let, v průměru. Jaký byl proces a plánování… mechanismu, 
řekněme, reinkarnace v té době a jak byl čas mezi inkarnacemi do fyzické 
třetí úrovně vynaložen k růstu komplexu mysli/těla/ducha? 

R A  Já jsem Ra. Tento dotaz je komplexnější než většina. Začneme. Vzor 
inkarnace počátečního komplexu mysli/těla/ducha třetí úrovně začíná v 
temnotě, protože můžete uvažovat nebo považovat vaši úroveň jako tu, jak 
můžete říct, o spánku a zapomnění. Tato je jedinou úrovní zapomnění. Pro 
entitu třetí úrovně je nezbytné zapomenout, takže mechanismy zmatení 
                                                             

2  Ra zde chtěl pravděpodobně řící v prostoru/času. 
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nebo svobodné vůle mohou působit na nově individualizovaný komplex 
vědomí. 

Tudíž je začínající entita je tou, ve veškeré nevinnosti, orientovanou 
směrem ke zvířecímu chování, které používá ostatní já pouze jako rozšíření 
sebe sama pro zachování celého-já. Entita se stává pomalu vědomá toho, že 
má potřeby, řekněme, které nejsou zvířecí; to jest, které jsou nepotřebné 
pro přežití. Tyto potřeby zahrnují: potřebu společnosti druhých, potřebu 
smíchu, potřebu krásy, potřebu znát vesmír ve svém okolí. Toto jsou 
počáteční potřeby. 

Jak se inkarnace začínají hromadit, jsou objeveny další potřeby: potřeba 
obchodovat, potřeba milovat, potřeba být milován, potřeba povýšit zvířecí 
chování do univerzálnější perspektivy. 

Během první části cyklů třetí úrovně jsou inkarnace automatické a objevují 
se rychle po skončení komplexu energie fyzického nosiče. Je malá potřeba 
zhodnotit nebo vyléčit zkušenosti inkarnace. Jakmile se ty, co byste nazvali 
energetickými centry, začnou aktivovat ve větší míře, tím se více obsahu 
zkušeností během inkarnace týká lekcí lásky. 

Proto je čas, jak byste tomu mohli rozumět, mezi inkarnacemi prodloužen, 
aby byla dána vhodná pozornost ke zhodnocení a léčení zkušeností 
předchozí inkarnace. V určitém okamžiku se ve třetí úrovni aktivuje 
energetické centrum zeleného paprsku a od tohoto bodu přestává být 
inkarnace automatickou. 

21.10 T A Z A T E L  Když přestává být inkarnace automatickou, předpokládám, že 
entita se může rozhodnout, kdy se potřebuje reinkarnovat ve prospěch 
svého vlastního učení. Vybírá si také své rodiče? 

R A  Já jsem Ra. To je správně. 

21.11 T A Z A T E L  V tomto čase našeho cyklu, blízko konce, jaké přibližně procento 
inkarnovaných entit si samo vybírá? 

R A  Já jsem Ra. Přibližné procento je pět čtyři, padesát čtyři [54] procent. 

21.12 T A Z A T E L  Děkuji vám. Během prvního 25 000 ročního cyklu, byl zde vůbec 
nějaký vývoj průmyslu, byly zde lidem během tohoto období dostupné 
nějaké stroje? 
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R A  Já jsem Ra. Při použití termínu „stroj“ ve významu, který jste mu připsal, 
je odpověď ne. Nicméně zde existovaly, řekněme, různé nástroje ze dřeva a 
kamení, které byly použity za účelem získání potravy a při použití v agresi. 

21.13 T A Z A T E L  Nastala pak na konci tohoto prvního 25 000 ročního cyklu nějaká 
fyzická změna, která se objevila rychle jako ta, která se objevuje v 75 000 
ročním cyklu, nebo je to pouze dělící čas pro dobu sklizně? 

R A  Já jsem Ra. Nenastala žádná změna kromě té, která podle inteligentní 
energie nebo toho, co můžete nazvat fyzickou evolucí, přizpůsobila fyzické 
komplexy svému prostředí, to jest barva kůže kvůli oblasti sféry, na které 
entity žily; a postupný vrůst lidí díky zlepšenému příjmu potravy. 

21.14 T A Z A T E L  Pak máme stav, kde na konci prvního 25 000 ročního cyklu, řekl 
bych… Hádám, že Strážci zjistili, že zde nebyla žádná sklizeň ať už 
pozitivně nebo negativně orientovaných entit. Řeknete mi, co se pak stalo? 
Jaké opatření bylo přijato, atd.? 

R A  Já jsem Ra. Nebylo přijato žádné opatření kromě povědomí o možnosti 
volání o pomoc nebo porozumění mezi entitami této úrovně. Konfederace 
se stará o zachování podmínek vedoucích k učení. To se z větší části točí 
okolo primárního zkreslení svobodné vůle. 

21.15 T A Z A T E L  Pak zahradníci Konfederace, předpokládám, neudělali nic dokud 
některé z rostlin na jejich zahradě, řekněme, nezavolaly o pomoc. Je to 
správně? 

R A  Já jsem Ra. To je správně. 

21.16 T A Z A T E L  Kdy se objevilo první volání a jak se objevilo? 

R A  První volání bylo přibližně před čtyři šest tisíci, čtyřiceti šesti tisíci [46 
000] vašimi roky. Toto volání bylo od těch z Maldeku. Tyto entity si byly 
vědomé své potřeby korekce následků svých činů a v inkarnovaném stavu 
byly v jistém zmatení, pokud jde o okolnosti své inkarnace; podvědomě si 
byly vědomé, vědomě byly docela zmatené. Toto vytvořilo volání. 
Konfederace poslala těmto entitám lásku a světlo. 

21.17 T A Z A T E L  Jak poslala Konfederace tuto lásku a světlo? Co přesně udělali? 

R A  Já jsem Ra. V Konfederaci přebývají takové planetární entity, které ze 
svých planetárních sfér nedělají nic jiného, než že posílají lásku a světlo jako 
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ryzí proudění těm, kdo volají. Toto není myšleno v pojmové formě, ale ve 
formě čisté nerozlišené lásky. 

21.18 T A Z A T E L  Požadovalo pak první zkreslení Zákona jednoty, aby byl ten stejný 
čas, řekněme, poskytnutý skupině orientované na službu sobě? 

R A  Já jsem Ra. V tomto případě to nebylo nezbytné po určitou dobu vašeho 
času díky orientaci entit. 

21.19 T A Z A T E L  Jaká byla jejich orientace? 

R A  Orientace těchto entit byla taková, že pomoc Konfederace nebyla 
vnímána. 

21.20 T A Z A T E L  Jelikož to nebylo vnímáno, nebylo nezbytné jeho vyvažování. Je 
toto správně? 

R A  Já jsem Ra. To je správně. Co je nezbytné vyvážit, je příležitost. Tam 
kde je ignorance, není příležitost. Pokud existuje potenciál, pak by měla 
být každá příležitost vyvážena, toto vyvažování zapříčiněné nejen 
pozitivními a negativními orientacemi těch, kteří nabízejí pomoc, ale také 
orientací těch, kteří požadují pomoc. 

21.21 T A Z A T E L  Chápu. Chci zde pak vyjasnit jeden bod. Kdy nastal první kontakt 
skupiny Orion? V rocích? 

R A  Já jsem Ra. Jak jsme řekli, skupina Orionu se pokusila o kontakt 
přibližně před šest nula tisíci [60 000] vašimi roky v minulosti, jak měříte 
čas. 

21.22 T A Z A T E L  Omlouvám se, myslel jsem první pokus v druhém hlavním cyklu. 
Nyní pracuji v druhém 25 000 ročním cyklu. Před kolika lety nastal pokus 
skupiny Orionu v tomto cyklu? 

R A  Já jsem Ra. Skupina Orionu se dále pokusila o kontakt na více úrodném 
území přibližně před tři šest nula nula [3 600] vašimi roky v minulosti, jak 
měříte čas. 

21.23 T A Z A T E L  Jinými slovy zde nebyl žádný pokus před 46 000 roky skupinou 
Orionu o kontakt. Je to správně? 

R A  Já jsem Ra. To je správně. 
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21.24 T A Z A T E L  Jak postupujeme do druhého 25 000 ročního cyklu, byla… V této 
době, během tohoto období, bylo toto období Lemurie? 

R A  Já jsem Ra. To je nesprávně. Nicméně ti, kteří unikli zničení Lemurie 
přírodní katastrofou a byli Lemurského původu, pokračovali ve svém 
učení/vyučování v oblastech sahajících od Jižní Ameriky dále skrze 
Ameriky, jak je znáte a pokračovali přes to, co bylo toho času mostem, který 
již neexistuje. Byli také ti, kteří pracovali v oblasti, kterou byste nazvali 
Ruskem… [páska končí] 

21.25 T A Z A T E L  Jenom pro rychlé osvěžení mé paměti… před kolika lety utrpěla 
Lemurie svou katastrofu? 

R A  Já jsem Ra. To bylo přibližně před padesáti tisíci [50 000] vašimi roky. 
Počátky byly před přibližně pět tři, padesáti třemi tisíci [53 000] vašimi 
roky. Zkáza byla dokončena v tom posledním malém cyklu tohoto velkého 
cyklu. 

21.26 T A Z A T E L  Mysleli jste říct velký nebo hlavní cyklus? 

R A  Já jsem Ra. Vhodný zvukový vibrační komplex je hlavní cyklus. 

21.27 T A Z A T E L  Děkuji vám. Mělo pak ukončení tohoto prvního hlavního cyklu 
něco společného se zničením Lemurie nebo se toto zničení prostě stalo na 
konci tohoto cyklu? 

R A  Já jsem Ra. Při ukončení hlavního cyklu existuje souběh energií. Toto 
povzbudilo to, co bylo již nevyhnutelné uspořádání v pohybu povrchů vaší 
planetární sféry. 

21.28 T A Z A T E L  Děkuji vám mnohokrát. Omlouvám se, že jsem tak hloupý ve 
tvoření těchto otázek, ale tohle mi krásně vyjasnilo tento bod. Děkuji vám. 

Vyvinula se pak v druhém 25 000 ročním hlavním cyklu nějaká veliká 
civilizace? 

R A  Já jsem Ra. Ve smyslu pokročilosti technologie zde nebyly během tohoto 
cyklu veliké společnosti. Existoval určitý pokrok mezi těmi z Denebu, kteří 
si vybrali inkarnovat se jako společenstvo v tom, co byste nazvali Čínou. 

Byly zde přiměřeně pozitivní kroky v aktivování energetického komplexu 
zeleného paprsku v mnoha částech vaší planetární sféry zahrnující Ameriky, 
kontinent, který nazýváte Afrika, ostrov, který nazýváte Austrálií a to, co 
znáte jako Indie, tak jako různé roztroušené národy. 
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Žádný z těchto se nestal tím, co byste nazvali velkým, jak je vám známa 
velikost Lemurie nebo Atlantidy, díky formování silných společenských 
komplexů a v případě Atlantidy, velmi vysokých technologických znalostí. 

Nicméně v oblasti Jižní Ameriky vaší planetární sféry, jak ji znáte, započalo 
velké vibrační zkreslení směrem k lásce. Tyto entity byly sklizně-schopné 
na konci druhého hlavního cyklu, bez toho, aby vůbec vytvořily silné 
společenské nebo technologické komplexy. 

Toto bude poslední otázka pro dokončení této relace. Máte dotaz, na který 
můžeme rychle odpovědět předtím, než skončíme, jelikož je tento nástroj 
poněkud vyčerpán? 

21.29 T A Z A T E L  Chtěl jsem se pouze omluvit za trochu zmatení na mé straně s 
ohledem na přechod do těchto dalších 25 000 let. 

Rád bych se jenom zeptal, zda existuje cokoli, co mohu udělat, aby byl 
nástroj ve větším pohodlí? Doufali jsme, že budeme mít dnes později 
druhou relaci. 

R A  Já jsem Ra. Můžete pozorovat menší vychýlení mezi knihou, svíčkou a 
kolmostí kadidelnice. Není to významné, ale jak jsme řekli, kumulativní 
účinky nejsou pro tento nástroj dobré. Jste svědomití. Je v pořádku mít 
druhou relaci při dodržení vhodných cvičení a manipulací fyzického 
komplexu tohoto nástroje. 

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



 

Relace 22 
10. února 1981 

22.0 R A  Já jsem Ra. Vítám vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní 
komunikuji. 

22.1 T A Z A T E L  Nástroj by se vás chtěl zeptat na pár otázek. Nejprve tedy položím 
je. Nástroj by chtěl vědět, proč v různých časech během dne na různých 
místech cítí kadidlo? 

R A  Já jsem Ra. Tento nástroj strávil celý život v oddanosti službě. To 
přineslo tento nástroj do tohoto bodu v prostoru/času s vědomým a 
nevědomým zkreslením směrem k službě, společně s dalším vědomým 
zkreslením směrem k službě pomocí komunikace. Pokaždé když, jak byste 
to vyjádřili, provádíme toto sezení, se vibrační zkreslení našeho 
společenského paměťového komplexu prolíná pevněji s nevědomými 
zkresleními tohoto nástroje směrem k službě. Tudíž se stáváme částí 
vibračního komplexu tohoto nástroje a ten součástí našeho. To se děje na 
nevědomé úrovni, úrovni, kde mysl sestupuje skrze kořeny vědomí, které 
můžete nazvat kosmickými. 

Tento nástroj si není vědom této pomalé změny prolínání vibračního 
komplexu. Nicméně, jak odhodlání na obou úrovních pokračuje a sezení 
pokračují, objevují se symbolickým způsobem signály vyslané z 
podvědomí. Protože je tento nástroj extrémně bystrý ve svém čichovém 
smyslu, probíhá asociace nevědomě a tato entita je svědkem myšlenkové 
formy této vůně. 

22.2 T A Z A T E L  Za druhé, ráda by věděla, proč se nyní cítí zdravěji poté, co dělá 
tyto relace. Obecně se, s postupem času cítí zdravěji. 

R A  Já jsem Ra. Toto je funkce svobodné vůle entity. Tato entita se, po 
mnoho vašich let, před otevřením sebe sama komunikaci modlí určitou 
množinou zvukových vibračních komplexů. Předtím než byl stav transu 
dosažen, zůstala tato modlitba ve vědomé části komplexu mysli a ačkoli 
nápomocná, nebyla tak efektivní jako následek této modlitby, jak byste 
nazvali tento vibrační zvukový komplex, který pak míří přímo do 
podvědomé úrovně, tudíž vážněji ovlivňuje komunikaci od komplexu 
ducha. 
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Entita také začala díky této práci akceptovat určitá omezení, která na sebe 
umístila za účelem nastavení stavu pro služby jako tu, kterou nyní 
vykonává. Toto je také pomocí k vyrovnání zkreslení fyzického komplexu 
s ohledem na bolest. 

22.3 T A Z A T E L  Děkuji vám. Zeptám se na několik otázek k vyjasnění konce 
druhého cyklu…druhého hlavního cyklu. A poté budeme pokračovat do 
třetího a posledního z hlavních cyklů. 

Můžete mi říct délku života, průměrnou délku života, na konci druhého 
hlavního cyklu? 

R A  Já jsem Ra. Na konci druhého hlavního cyklu byla délka života, jak ji 
znáte, s určitými rozdíly mezi geograficky izolovanými národy více v 
harmonii s inteligentní energií a s méně násilím. 

22.4 T A Z A T E L  Můžete mi říct délku tohoto… průměrnou délku života v letech 
na konci druhého hlavního cyklu? 

R A  Já jsem Ra. Průměr je možná zavádějící. Abych byl přesný, mnozí strávili 
přibližně třicet pět až čtyřicet vašich roků v jedné inkarnaci s možností 
délky, která nebyla považována za abnormální, blížící se jednomu stu vašich 
roků. 

22.5 T A Z A T E L  Můžete mi pak dát… Můžu pak předpokládat, že tento drastický 
pokles délky života ze 700 na jedno… na méně než sto let v průběhu 
druhého 25 000 ročního období, nastal kvůli zintenzivnění…bylo 
způsobeno podmínkami nedostatku služby ostatním? Je to správně? 

R A  Já jsem Ra. To je z části správně. Na konci druhého cyklu začal být 
uskutečňován Zákon odpovědnosti zvýšenou schopností entit pochopit 
lekce, které mají být naučeny v této úrovni. Tudíž entity našly mnoho 
způsobů, jak ukazovat násilnickou povahu, nejenom jako kmeny nebo 
těmi, co nazýváte národy, ale i osobními vztahy, každého s každým, 
konceptem výměnného obchodování ustupujícím v mnoha případech 
konceptu peněz; také koncept vlastnictví získal nadvládu nad konceptem 
ne-vlastnictví na individuální nebo skupinové úrovni. 

Každé entitě bylo pak nabídnuto mnohem více malých způsobů, jak ukázat 
buď službu ostatním, nebo službu sobě se zkreslením k manipulování 
ostatními. Jak byla každá lekce pochopena, tyto lekce sdílení, dávání, 
přijímání s čistou vděčností… každá lekce mohla být v praxi odmítnuta. 
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Bez demonstrování plodů těchto učení/vyučování se délka života velice 
zkrátila, protože odpovědnost cti/povinnosti nebyla přijata. 

22.6 T A Z A T E L  Pomohla by tato zkrácená délka života entitě jakýmkoli způsobem 
v tom, že by měla více času mezi inkarnacemi revidovat svoje chyby nebo 
by jí tato zkrácená délka života překážela? 

R A  Já jsem Ra. Obojí je správně. Zkrácení délky života je zkreslení Zákona 
jednoty, které znamená, že entita nepřijímá více zkušeností ve větší 
intenzitě, než může unést. To pouze platí na individuální úrovni, ale není 
to platné pro planetární nebo společenské komplexy. 

Proto je zkrácená délka života nutná kvůli nezbytnosti odstranění entity z 
intenzity zkušenosti, která následuje, když se odmítnutá moudrost a láska 
odrážejí zpět do vědomí Stvořitele, aniž by byly přijaty jako součást sebe 
sama, což pak způsobuje, že entita má potřebu léčení a mnohého 
hodnocení inkarnace. 

Nesprávnost spočívá v tom, že za předpokladu vhodných okolností je 
mnohem delší inkarnace ve vašem kontinuu prostoru/času velmi prospěšná 
pro pokračování této intenzivní práce, než jsou dosaženy závěry skrze 
katalytický proces. 

22.7 T A Z A T E L  Hovořil jste o skupině z Jižní Ameriky, která byla sklizně-schopná 
na konci druhého cyklu. Jaká byla průměrná délka jejich života na konci 
druhého cyklu? 

R A  Já jsem Ra. Tato izolovaná skupina dosáhla délky života šplhající k té 
devět set roční [900 let] délce života, která je vhodná pro tuto úroveň. 

22.8 T A Z A T E L  Pak předpokládám, že planetární akce, kterou nyní prožíváme a 
která zde zkracuje, jak se zdá, veškeré délky života, nebyla toho času 
dostatečně silná, aby je ovlivnila a navzdory zkrátila jejich délku života. Je 
to správně? 

R A  Já jsem Ra. To je správně. Je dobré si pamatovat, že v tom bodě 
prostoru/času byla možná velká izolace. 

22.9 T A Z A T E L  Kolik lidí asi sídlilo v tom čase na Zemi; to jest, inkarnovaných ve 
fyzické úrovni v daném okamžiku? 

R A  Já jsem Ra. Předpokládám, že myslíte otázku s ohledem na počet 
inkarnovaných komplexů mysli/těla/ducha na konci druhého hlavního 
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cyklu, tento počet je přibližně tři čtyři pět nula nula nula, tři sta čtyřicet 
pět tisíc [345 000] entit. 

22.10 T A Z A T E L  Kolik jich přibližně bylo z celkového počtu sklizně-schopných? 

R A  Já jsem Ra. Bylo zde přibližně jedno sto padesát [150] entit schopných 
sklizně. 

22.11 T A Z A T E L  Velmi malý počet. Jakmile pak začal další cyklus… zůstaly pak tyto 
entity, aby pracovaly na planetě? 

R A  Já jsem Ra. Tyto entity byly navštíveny Konfederací a přály si zůstat za 
účelem pomoci planetárnímu vědomí. To je správně. 

22.12 T A Z A T E L  Jaký typ návštěvy této skupiny 150 entit Konfederace učinila? 

R A  Já jsem Ra. Objevila se světelná bytost nesoucí to, co může být nazváno 
štítem světla. Hovořila o jednotě a nekonečnu celého stvoření a o věcech, 
které čekají ty připravené pro sklizeň. Popsalo zlatými slovy krásy lásky, 
která je žita. Pak dovolilo telepatické spojení, aby postupně ukázalo těm, 
kteří se zajímali, tíživou situaci třetí úrovně z pohledu planetárního 
komplexu. Pak zmizela. 

22.13 T A Z A T E L  A rozhodly se potom všechny z těchto entit zůstat a pomoci během 
příštího 25 000 ročního cyklu? 

R A  Já jsem Ra. To je správně. Zůstali jako skupina. Byli zde ti okrajově 
spojení s touto kulturou, kteří nezůstali. Nicméně ti také nebyli schopní 
sklizně, a tak začínaje na nejvyšší, řekněme, z pod-oktáv třetí úrovně, 
opakovali tuto úroveň. Mnozí z těch, kteří byli milující povahy, nejsou 
Poutníky, ale ti tohoto konkrétního původu z druhého cyklu. 

22.14 T A Z A T E L  Jsou všechny z těchto entit stále s námi v tomto cyklu? 

R A  Já jsem Ra. Entity opakující hlavní cyklus třetí úrovně byly v několika 
málo případech schopny odejít. Tyto entity se rozhodly přidat se ke svým 
bratrům a sestrám, jak byste nazvali tyto entity. 

22.15 T A Z A T E L  Měly některé z těchto entit jména, která známe z naší historické 
minulosti? Které se objevily jako inkarnované bytosti, jež najdeme v naší 
historii? 

R A  Já jsem Ra. Ten známý jako zvukový vibrační komplex svatý Augustýn 
je takovéto povahy. Ta známá jako svatá Terezie je takovéto povahy. Ten 
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známý jako svatý František z Assisi je takovéto povahy. Tyto entity, které 
jsou klášterního původu, jak byste to nazvali, nalezly inkarnaci ve stejném 
typu prostředí vhodnou pro další učení. 

22.16 T A Z A T E L  Dobře, jakmile pak cyklus skončil před 25 000 roky, jaká byla 
reakce Konfederace na nedostatek sklizně? 

R A  Já jsem Ra. Začali jsme mít obavy. 

22.17 T A Z A T E L  Byl nějaký čin vykonán okamžitě nebo jste čekali na zavolání? 

R A  Já jsem Ra. Rada Saturnu konala pouze v tom, že dovolila vstup na třetí 
úroveň jiným komplexům mysli/těla/ducha třetí úrovně, ne Poutníkům, 
ale těm, kteří usilovali o další zkušenost třetí úrovně. Toto bylo provedeno 
náhodně tak, aby nebyla porušena svobodná vůle, protože ještě nenastalo 
volání. 

22.18 T A Z A T E L  Byl další čin udělán Konfederací, když se objevilo volání? 

R A  Já jsem Ra. To je správně. 

22.19 T A Z A T E L  Kdo nebo která skupina učinila toto volání a jaká akce byla učiněna 
Konfederací? 

R A  Volání bylo to z Atlantidy. Toto volání bylo pro to, co byste nazvali 
chápáním se zkreslením směrem k pomoci ostatním-já. Přijatá opatření 
jsou ta, kterých jste nyní součástí: předávání informací skrze kanály, jak 
byste je nazvali. 

22.20 T A Z A T E L  Bylo toto první volání v době před tím, než se Atlantida stala 
technologicky vyspělou? 

R A  Já jsem Ra. To je v základu správně. 

22.21 T A Z A T E L  Přišel pak technologický pokrok Atlantidy díky tomuto volání? 
Předpokládám, že na volání bylo odpovězeno, aby jim přineslo Zákon 
jednoty a Zákon lásky jako zkreslení Zákona jednoty, ale dostali pak také 
technologické informace, které jim zapříčinily růst do takovéto vysoce 
technologické společnosti? 

R A  Já jsem Ra. Ne ze začátku. Zhruba ve stejné době, kdy jsme se poprvé 
objevili na obloze nad Egyptem a také poté, se objevily jiné entity 
Konfederace těm z Atlantidy, kteří dosáhli úrovně filosofického chápání, 
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zneužijeme tohoto slova, které bylo v souladu s komunikací, aby podpořily 
a inspirovaly studia tajemství jednoty. 

Avšak na základě žádostí o léčení a ostatních porozuměních byly předány 
informace, které měly co do činění s krystaly a stavěním pyramid, tak jako 
chrámů, jak byste je nazvali, které byly spojené s tréninkem. 

22.22 T A Z A T E L  Byl tento trénink stejného typu zasvěcujícího tréninku, který byl 
dělán s Egypťany? 

R A  Já jsem Ra. Tento trénink byl odlišný v tom, že společenský komplex 
byl více, řekněme, sofistikovaný a méně protichůdný a barbarský ve svém 
způsobu myšlení. Proto chrámy byly spíše chrámy učení než pokusem o 
úplné oddělení a postavení léčitele na piedestal. 

22.23 T A Z A T E L  Byli pak v těchto chrámech trénováni ti, které bychom nazvali 
kněžími? 

R A  Já jsem Ra. Nenazvali byste je kněžími ve smyslu celibátu, poslušnosti a 
chudoby. Byli to kněží ve smyslu těch oddaných učení. 

Obtíže se staly zjevnými, jakmile ti trénovaní v tomto učení se začali 
pokoušet použít moc krystalů k věcem jiným než k léčení, jakmile se 
zabývali nejenom učením, ale začali se angažovat v tom, co byste nazvali 
vládní strukturou. 

22.24 T A Z A T E L  Byly veškeré informace jim předané způsobem, kterým předáváte 
své informace nyní nám, skrze nástroj jako je tento nástroj? 

R A  Já jsem Ra. Čas od času proběhly návštěvy, ale žádná důležitá, řekněme, 
v historickém měřítku událostí ve vašem kontinuu prostoru/času. 

22.25 T A Z A T E L  Bylo pro ně nezbytné mít sjednocený společenský komplex, aby se 
tyto návštěvy uskutečnily? Jaké podmínky byly … chci říct, jaké podmínky 
byly nezbytné, aby se tyto návštěvy uskutečnily? 

R A  Já jsem Ra. Podmínky byly dvě: volání skupiny lidí, jejichž umocnění 
překonalo sjednocený odpor těch neochotných hledat nebo se učit; druhým 
požadavkem byla relativní naivita těch členů Konfederace, kteří cítili, že 
přímé předání informací by bylo nezbytně tak nápomocné těm z Atlantidy, 
jako bylo dříve pro entitu Konfederace. 
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22.26 T A Z A T E L  Pak chápu. Co říkáte je, že se těmto naivním entitám Konfederace 
stalo to samé v minulosti, takže dělaly tu stejnou věc pro entity z Atlantidy. 
Je toto správně? 

R A  Já jsem Ra. To je správně. Připomínáme vám, že my jsme jedním z 
naivních členů této Konfederace a stále se pokoušíme kompenzovat 
poškození, za které cítíme odpovědnost. Je naší povinností, tak jako ctí, 
pokračovat s vašimi národy, dokud všechny stopy zkreslení našeho 
vyučování/učení nebudou přijaty svými opačnými zkresleními a nebude 
nastolena rovnováha. 

22.27 T A Z A T E L  Chápu. Pak uvedu představu, kterou nyní mám o Atlantidě, a vy 
my můžete sdělit, zda to myslím správně. 

Máme podmínku, kde dostatečně velký počet entit z Atlantidy začal 
alespoň kráčet ve směru Zákona jednoty a žít Zákonem jednoty, aby jeho 
volání bylo vyslyšeno Konfederací. Toto volání bylo vyslyšeno, protože za 
použití Zákona umocnění, překonalo opozici entit z Atlantidy, které 
nevolaly. Konfederace pak používala kanály, jaké využíváme nyní, pro 
komunikaci a také učinila kontakt přímo, ale toto se ukázalo být chybou, 
protože to bylo překrouceno některými z entit Atlantidy. Je to správně? 

R A  To je správně s jednou výjimkou. Existuje pouze jeden zákon. Tím je 
Zákon jednoty. Ostatní takzvané zákony jsou zkresleními tohoto zákona, 
některé z těchto zkreslení jsou primární a jejich pochopení je pro pokrok 
nejdůležitější. Nicméně je dobře, aby každý takzvaný zákon, který také 
nazýváme „cestou“, byl pochopen raději jako zkreslení než zákon. 
Neexistuje násobnost Zákona jednoty. 

Toto bude poslední dlouhá otázka tohoto sezení. Prosím položte ji nyní. 

22.28 T A Z A T E L  Jaká byla… jedinou otázku, kterou jsem hodlal položit a která mě 
napadá, byla… Mohl byste mi sdělit průměrnou délku života populace 
Atlantidy? 

R A  Já jsem Ra. Průměrná délka života, jak jsme řekli, je zavádějící. Atlanťané 
byli v rané době své kulturní zkušenosti zvyklí na délky života od 
sedmdesáti [70] do jednoho sta čtyřiceti [140] roků, to je samozřejmě 
přibližné. Kvůli narůstající touze po moci se délka života rapidně snížila v 
pozdějších fázích této civilizace, a tudíž byly vyžadovány léčebné a 
omlazující informace. 

Máte nějaké krátké dotazy, než skončíme? 
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22.29 T A Z A T E L  Existuje nějaký způsob, kterým můžeme nástroji přinést více 

pohodlí, nebo cokoliv, co pro ni můžeme udělat? 

R A  Já jsem Ra. Nástroji je dobře. Je poněkud méně snadné udržovat jasný 
kontakt během doby, kdy některé nebo jedna z entit v kruhu práce není 
plně při vědomí. Žádáme, aby si entity v kruhu byly vědomy toho, že jejich 
energie je nápomocná pro zvýšení vitality tohoto kontaktu. Děkujeme vám, 
že jste v tázání svědomití.1 

Já jsem Ra. Je nám velkým potěšením vás zanechat v lásce a světle jednoho 
nekonečného Stvořitele. Jděte kupředu, a proto s radostí v síle a míru 
jednoho Stvořitele. Adonai. 

                                                             
1  Během tohoto sezení byl přítomen návštěvník, který si kvůli meditaci lehl na podlahu 

a posléze usnul. 

 



 

Relace 23 
11. února 1981 

23.0 R A  Já jsem Ra. Vítám vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní 
komunikujeme. 

23.1 T A Z A T E L  Včera jste mluvil o prvním kontaktu učiněným Konfederací, který 
proběhl během našeho třetího velkého cyklu. Uvedl jste, že jste se objevili 
na obloze nad Egyptem přibližně ve stejnou dobu, kdy byla prvně podána 
pomoc Atlantidě. Můžete mi říct, proč jste šli do Egypta a jaká byla vaše, 
řekněme, orientace postoje a uvažování, když jste do Egypta přišli poprvé? 

R A  Já jsem Ra. V čase, o kterém mluvíte, tam byli ti, kteří si vybrali uctívat 
boha slunce s jestřábí hlavou, kterého znáte jako vibrační zvukový komplex 
„Horus“. Tento vibrační zvukový komplex přijal jiné vibrační zvukové 
komplexy, přičemž objektem uctívání byl sluneční disk reprezentovaný s 
jistým zkreslením. 

Přitahovalo nás strávit určitý čas, jak byste to nazvali, skenováním lidí pro 
vážný zájem dosahující hledání, se kterým jsme mohli pomoci bez narušení. 
Zjistili jsme, že toho času byl společenský komplex celkem sám sobě 
protichůdný ve svých takzvaných náboženských vírách, a proto nebylo 
vhodné volání po naší vibraci. Tudíž v době, kterou znáte jako přibližně 
osmnáct tisíc [18 000] vašich roků ve vaší minulosti, jsme odletěli bez 
jakéhokoliv činu. 

23.2 T A Z A T E L  Včera jste uvedl, že jste se toho času objevili na obloze nad 
Egyptem. Byly egyptské entity schopny vás na své obloze vidět? 

R A  Já jsem Ra. To je správně. 

23.3 T A Z A T E L  Co viděli a jak jim to změnilo jejich postoje? 

R A  Já jsem Ra. Viděli to, o čem byste mluvili jako o plavidle ve tvaru zvonu 
poháněné krystalem. 

Toto je nijak neovlivnilo díky jejich pevnému přesvědčení, že se dělo 
mnoho podivuhodných věcí jako normální část světa, jak byste to nazvali, 
ve kterém mnoho, mnoho bohů mělo moc nad nadpřirozenými událostmi. 

23.4 T A Z A T E L  Měli jste nějaký důvod být viditelnými spíše než neviditelnými? 

R A  Já jsem Ra. To je správně. 
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23.5 T A Z A T E L  Můžete mi sdělit váš důvod pro to, že jste pro ně byli viditelnými? 

R A  Já jsem Ra. Zvolili jsme viditelnost, protože to nečinilo žádný rozdíl. 

23.6 T A Z A T E L  Chápu. Pak jste je tentokrát nekontaktovali. Můžete mi říct 
stejnou… odpovědět na stejné otázky, které jsem právě položil s ohledem 
na váš další pokus o kontakt s Egypťany? 

R A  Já jsem Ra. Další pokus byl delší. Nastal během delšího časového 
období. Bodem nebo centrem naší snahy bylo naše rozhodnutí, že existuje 
dostatečné volání, abychom se pokusili chodit mezi vašimi lidmi jako mezi 
bratry. 

Předložili jsme tento plán před Radu Saturnu a nabídli sami sebe jako 
službě orientované Poutníky typu, kteří přistávají přímo ve vnitřních 
úrovních bez inkarnačního procesu. Tudíž jsme se objevili nebo 
materializovali ve fyzicko-chemických komplexech vyjadřujících co možná 
nejblíže naši přirozenost se snahou se objevit jako bratři a strávit omezenou 
dobu jako učitelé Zákona jednoty, protože existoval stále silnější zájem o 
sluneční těleso a toto vibruje ve shodě s našimi konkrétními zkresleními. 

Zjistili jsme, že na každé slovo, které jsme mohli vyslovit, připadlo třicet 
dojmů, které jsme předali svým pouhým bytím, což zmátlo ty entity, 
kterým jsme přišli sloužit. Po krátké době jsme se sami stáhli od těchto entit 
a strávili hodně času tím, že jsme se snažili pochopit, jak nejlépe posloužit 
těm, kterým jsme se v lásce/světlu nabídli. 

Ti, kteří byli v kontaktu s geografickou entitou, kterou znáte jako 
Atlantidu, napadl potenciál pro léčení použitím entit ve tvaru pyramid. Při 
zvažování tohoto a provádění úprav beroucí v potaz rozdíly v komplexních 
zkresleních těchto dvou geografických kultur, jak byste je nazvali, jsme 
znovu předstoupili před Radu a nabídli jsme tento plán Radě jako pomoc 
k léčení a dlouhověkosti těch v oblasti, kterou znáte jako Egypt. Doufali 
jsme, že tento způsob usnadní jak proces učení, tak nabízení filosofie 
vykládající Zákon jednoty. Rada to znovu schválila. 

Před přibližně jedenácti tisíci [11 000] vašimi roky jsme vstoupili, 
myšlenkovou formou, do vaší... opravujeme tento nástroj. Občas máme 
obtíže kvůli nízké vitalitě. Před přibližně osm pět nula nula [8 500] lety 
jsme se s tím, že jsme tyto koncepty měli pečlivě zvážené, vrátili do oblastí 
myšlenkových forem vašeho vibračního planetárního komplexu, které jsme 
v myšlenkách nikdy neopustili, a zvažovali po několik vašich let, jak měříte 
čas, jak tyto struktury vhodně postavit. 



202 RA KONTAKT: UČENÍ ZÁKONA JEDNOTY 

První, Velká pyramida, byla zformována přibližně před šesti tisíci [6 000] 
vašimi roky. Potom jednu po druhé poté, co jsme formou myšlenky 
vytvořili stavbu nebo architekturu Velké pyramidy, jsme k postavení 
dalších pyramidových struktur spíše než materiál myšlenkové formy použili 
více, řekněme, místní nebo pozemský materiál. Toto pokračovalo po dobu 
přibližně patnáct set [1 500] vašich roků. 

Mezitím byly předávány informace týkající se zasvěcení a léčení krystalem. 
Ten známý jako „Achnaton“ byl tyto informace schopen pochopit bez 
významného zkreslení a na nějaký čas se snažil pohnout, řekněme, nebem 
a zemí za účelem vyhlásit Zákon jednoty a zorganizovat kněžství těchto 
staveb ve shodě se zkresleními zasvěcení a opravdového soucitného léčení. 
Toto nemělo dlouhého trvání. 

V době fyzického odchodu této entity z vaší fyzické roviny třetí úrovně 
byla, jak jsme řekli dříve, naše učení rychle překroucená, naše struktury se 
znovu navrátily pro užití takzvaně „královskými“ nebo těmi se zkresleními 
směrem k moci. 

23.7 T A Z A T E L  Když jste mluvil o pyramidovém léčení, předpokládám, že 
primární léčení bylo pro mysl. Je to správně? 

R A  Já jsem Ra. To je částečně správně. Léčení, pokud má být 
uskutečňováno, musí být jako vstupní proudění trychtýřovitým zúžením, 
bez významného zkreslení, skrze duchovní komplex do stromu mysli. 
Existují části této mysli, které blokují energie proudící do komplexu těla. 
V každém případě, v každé entitě, se tato zablokování mohou velmi lišit. 

Nejdříve je nicméně nutné aktivovat smysl duchovního kanálu nebo 
nosiče. Pak, ať už je zablokování z duchovního do mentálního nebo z 
mentálního do fyzického, nebo pokud se jednoduše jedná o náhodné a čistě 
fyzické trauma, může být léčení provedeno. 

23.8 T A Z A T E L  Když jste začali použitím myšlenky stavět pyramidu v Gíze, byli 
jste toho času v kontaktu s inkarnovanými Egypťany a pozorovali tito toto 
stavění? 

R A  Já jsem Ra. V té době jsme nebyli v blízkém kontaktu s inkarnovanými 
entitami ve vaší rovině. Odpovídali jsme na obecná volání, která měla 
dostačující energii v té konkrétní lokalitě, aby si zasloužila akci. Poslali jsme 
myšlenky všem, kdo hledali naše informace. 
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Vzezření pyramidy bylo předmětem obrovského překvapení. Bylo však 
pečlivě navrženo, aby se shodovalo s inkarnací toho známého jako velký 
architekt. Tato entita byla později prohlášena bohem, z části kvůli této 
události. 

23.9 T A Z A T E L  Jaké jméno dali tomuto bohu? 

R A  Já jsem Ra. Tento bůh měl zvukový vibrační komplex „Imhotep“. 

23.10 T A Z A T E L  Děkuji vám. Pak jako celkový úspěch, co mi můžete říct o vůbec 
jakémkoli relativním úspěchu pyramidy? Rozumím, že to bylo… pyramidy 
byly pro svůj účel v zásadě neúspěšné v tom, že nevedly k vzestupu vědomí, 
ve který jste doufali, ale nějaký úspěch zde musel být. Můžete mi o tom 
říct? 

R A  Já jsem Ra. Žádáme vás mít na paměti, že my jsme Bratři a Sestry 
zármutku. Pokud byl jeden zachráněn z tohoto zármutku k představě 
jednoho Stvořitele, pak neexistuje koncept selhání. 

Naše obtíž spočívala ve cti/odpovědnosti napravování zkreslení Zákona 
jednoty, které nastalo během našich pokusů pomoci těmto entitám. 
Zkreslení jsou vnímána jako zodpovědnosti spíše než selhání; to málo těch, 
kteří byli inspirováni hledat, bylo jediným naším důvodem pro tento 
pokus. 

Proto bychom snad byli v pozici paradoxu, ve kterém, kde někteří uviděli 
osvícení, jsme byli těmi, co nazýváte, úspěšnými, a kde se jiní stali více 
zarmoucenými a zmatenými, byli jsme neúspěšní. Toto jsou vaše termíny. 
My přetrváváme v hledání sloužit. 

23.11 T A Z A T E L  Pravděpodobně nemůžete na tuto otázku odpovědět, ale položím 
ji nyní, jelikož jsme v oblasti, ve které to, myslím si, nastalo. Cítím poněkud 
jako svou povinnost se na tuto otázku zeptat, protože mě později tento 
měsíc navštíví Henry Puharich. Byla tato entita zapojena v nějakém z 
těchto období, o kterých jste právě hovořil? 

R A  Já jsem Ra. Myslíte to docela správně s předpokladem, že nemůžeme 
žádným způsobem mluvit ohledně entity Henry. Pokud zvážíte zkreslení 
této entity s ohledem na to, co nazýváte „důkazem“, pochopíte/porozumíte 
naši nesnáz. 
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23.12 T A Z A T E L  Předtím, než jsem se na otázku zeptal, jsem předpokládal, že toto 
bude odpověď. Zeptal jsem se na to pouze v jeho prospěch, protože by si 
přál, abych to udělal. 

Můžete mi říct, co se stalo Achnatonovi po jeho fyzické smrti? 

R A  Já jsem Ra. Tato entita pak byla provedena sériemi léčení a hodnocením 
zkušeností inkarnace, což je odpovídající pro zkušenost třetí úrovně. Tato 
entita, jež byla předtím poněkud ve zkresleních moci, se zlepšila velkou 
oddaností k Zákonu jednoty. Tato entita se tudíž rozhodla vstoupit do řady 
inkarnací, ve kterých neměla žádná zkreslení směrem k moci. 

23.13 T A Z A T E L  Děkuji vám. Můžete mi říct, jaká byla průměrná délka života v 
Egyptě v době Achnatona? 

R A  Já jsem Ra. Průměrná délka života těchto lidí byla přibližně třicet pět až 
padesát vašich roků. Existovalo zde mnoho, co byste nazvali, nemocí 
povahy fyzického komplexu. 

23.14 T A Z A T E L  Můžete mi povědět o důvodech nemoci? Myslím, že to již vím, ale 
myslím si, že by bylo pro knihu dobré toto teď sdělit. 

R A  Já jsem Ra. To není, jak jsme zmínili dříve, obzvlášť informativní, co se 
Zákona jednoty týká. Nicméně země, kterou znáte jako Egypt, byla toho 
času vysoce barbarská ve svých životních podmínkách, jak byste je nazvali. 
Řece, kterou nazýváte Nilem, bylo dovoleno zaplavovat a ustupovat, tudíž 
poskytovala úrodnou půdu pro množení nemocí, které mohou být 
přenášeny hmyzem. Také příprava jídel dovolovala nemocem vznikat. Také 
zde byly v mnoha případech obtíže se zdroji vody a voda, která byla použita, 
zapříčiňovala nemoci kvůli v ní obsaženým organismům. 

23.15 T A Z A T E L  Dotazoval jsem se vlastně spíše na více základní příčinu nemoci 
než na mechanismy jejího přenášení. Navracel jsem se zpět ke kořeni nebo 
myšlence, která vytvořila možnost této nemoci. Mohl byste mi krátce sdělit, 
zda uvažuji správně v předpokladu, že obecná redukce myšlení po delší 
dobu na planetě Zemi s ohledem na chápání Zákona jednoty vytvořila 
podmínku, ve které se to… co nazýváme nemocí mohlo vyvinout? Je to 
správně? 

R A  Já jsem Ra. To je správně a vnímavé. Vy jako tazatel nyní začínáte 
pronikat vnějšími učeními. 
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Hlavní příčinou v této konkrétní společnosti nebyly tak moc násilné činy, 
ačkoli zde byly, řekněme, tendence, ale spíše formování peněžního systému 
a velmi aktivní obchodování a vývoj těch tendencí směrem k chamtivosti a 
moci; tudíž zotročení entit ostatními entitami a nepochopení Stvořitele 
uvnitř každé entity. 

23.16 T A Z A T E L  Děkuji vám. Nyní rozumím, pokud uvažuji správně, že byl také 
učiněn jihoamerický kontakt. Můžete mi říct o, přibližně stejná otázka, 
kterou jsem se zeptal na váš kontakt, s ohledem na postoj nebo… o 
kontaktu a jeho důsledcích a plánu pro kontakt a proč byli lidé v Jižní 
Americe kontaktováni? 

R A  Já jsem Ra. Toto bude poslední plná otázka této relace. Entity, které 
kráčeli mezi těmi na vašem jihoamerickém kontinentu, byly volány 
podobnou touhou na straně tamních entit pochopit manifestace slunce. 
Uctívaly tento zdroj světla a života. 

Tak byly tyto entity navštíveny bytostmi světla ne nepodobnými nám. Byly 
předány instrukce a ty byly lépe přijaty a méně zkresleny než ty naše. 
Samotné entity začaly stavět řadu podzemních a skrytých měst včetně 
pyramidových struktur. 

Tyto pyramidy se poněkud rozcházely s návrhem, který jsme přinesli my. 
Nicméně původní představy byly stejné, s přídavkem touhy nebo záměru 
vytvoření míst pro meditaci a odpočinek, pro cítění přítomnosti jednoho 
Stvořitele; tyto pyramidy pak byly pro všechny lidi, nejen pro zasvěcené a 
ty na vyléčení. 

Opustili tuto úroveň, když bylo zpozorováno, že jejich plány byly pevně v 
pohybu a byly také zaznamenány. Během dalších přibližně tří tisíc pěti set 
[3 500] roků se tyto plány v mnoha ohledech dostaly v mnoha aspektech, 
ačkoli poněkud zkreslené, do téměř kompletního stavu. 

Proto, jak je případem v mnoha porušeních karantény, předstoupila entita, 
která pomáhala jihoamerickým entitám podél jihoamerických cest, které 
nazýváte řekou Amazonkou, před Radu Saturnu žádat o druhý pokus 
osobní opravy zkreslení, která se objevila v jejich plánu. To bylo povoleno 
a tato entita nebo společenský paměťový komplex se vrátil a entita, která 
byla vybraná jako posel, přišla ještě jednou mezi lidi napravit chyby. 

Opět bylo vše zaznamenáno a entita se připojila ke svému společenskému 
paměťovému komplexu a opustila vaši oblohu. 
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Učení byla, tak jako v naší vlastní zkušenosti, v pozdější době z větší části 
velice a silně překroucena až k provádění skutečných lidských obětí místo 
léčení lidí. Tudíž je tomuto společenskému paměťovému komplexu dána 
čest/povinnost setrvat, dokud nebudou tato zkreslení anulována z 
komplexů zkreslení vašich lidí. 

Můžeme se zeptat, zda existují nějaké otázky krátké povahy, než skončíme? 

23.17 T A Z A T E L  Jedinou otázku, kterou mám, je zde cokoliv, co můžeme udělat, 
aby byl nástroj více v pohodlí? A protože jste uvedl, že vypadá, že má málo 
energie, je vůbec možné mít dnes později další relaci? 

R A  Já jsem Ra. Vše je v pořádku, co se zarovnání týká. Avšak tomuto 
nástroji by prospělo si od stavu transu po tuto denní dobu odpočinout. 

23.18 T A Z A T E L  Děkuji vám. 

R A  Máte nějakou další krátkou otázku? 

23.19 T A Z A T E L  Toto je houpá otázka, ale… Existoval film nazvaný Sador, vládce 
vesmíru (originální název: Battle Beyond the Stars). Nevím, zda jste s ním 
obeznámen nebo ne. Hádám, že jste. Vypadalo to, že má to, co nám 
sdělujete, zahrnuto do scénáře. Je to pravda? 

R A  Já jsem Ra. Toto konkrétní dílo vašich entit obsahovalo některá zkreslení 
Zákona jednoty a jeho scénáře ve vaší fyzické rovině. To je správně. 

Já jsem Ra. Nyní opouštím tento nástroj. Zanechávám každého z vás v lásce 
a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte kupředu, a proto s radostí, 
v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai. 



 

Relace 24 
15. února 1981 

24.0 R A  Já jsem Ra. Vítám vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní 
komunikuji. 

24.1 T A Z A T E L  Jsme trochu znepokojeni fyzickým stavem nástroje. Má menší 
zahlenění. Pokud mi něco můžete říct o vhodnosti této relace, ocenil bych 
to. 

R A  Já jsem Ra. Vitální energie fyzického komplexu tohoto nástroje jsou 
nízké. Relace bude vhodně zkrácena. 

24.2 T A Z A T E L  Ona žádá, zda je pro vás možné nechat nosič nástroje zakašlat v 
intervalech, které by jí pomohly. Je to možné? 

R A  Já jsem Ra. Prosím přeformulujte dotaz, specifikujte interval. 

24.3 T A Z A T E L  Žádá vás o to, abyste způsobili nástroji zakašlání alespoň po každé 
komunikaci. Je to možné? 

R A  Já jsem Ra. To je možné. [Zakašlání.] 

24.4 T A Z A T E L  Děkuji vám. Způsob, kterým hodlám s knihou pokračovat, je dále 
sledovat skrze poslední 25 000roční cyklus, ve kterém nyní jsme, a možná 
prozkoumat trochu z podmínek čtvrté úrovně a tím nalézt mnoho míst, ke 
kterým se můžeme vrátit a více se ponořit do Zákona jednoty. První 
materiál, předpokládám, nebude příliš hluboký s ohledem na Zákon 
jednoty. Doufám se dostat do větších filosofických oblastí Zákona jednoty 
ve více pokročilých relacích tak, aby byl učiněn pokrok v materiálech, aby 
byly pochopitelné. Doufám, že tímto sleduji správný směr. 

V poslední relaci jste zmínil, že během tohoto posledního 25 000ročního 
cyklu byli ti z Atlantidy, Egypta a ti v Jižní Americe kontaktováni a poté 
Konfederace odletěla. Chápu, že Konfederace se nějaký čas nevrátila zpět. 
Mohl byste mi říct o důvodech a následcích a postojích s ohledem na další 
kontakt s těmito lidmi na planetě Zemi? 

R A  Já jsem Ra. V případě Atlanťanů vyústilo rozšíření předaných informací 
v aktivity zkreslené směrem k agresivitě, což vedlo k poslední druhé 
atlantské katastrofě v jedna nula osm dva jedna [10 821] vašich roků v 
minulosti, jak měříte čas. 
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Mnoho, mnoho jich bylo vysídleno kvůli společenským činům jak na 
Atlantidě, tak v těch oblastech, které byste nazvali severoafrickými 
pouštěmi, do kterých někteří Atlanťané po prvním konfliktu odešli. Změny 
Země pokračovaly kvůli těmto, co byste nazvali, nukleárním bombám a 
jiným krystalovým zbraním, což potopilo poslední velké pevninské masy 
před přibližně devět šest nula nula [9 600] vašimi roky. 

V egyptských a jihoamerických experimentech byly výsledky, ačkoli ne tak 
široce ničivé, stejně tak daleko od původního záměru Konfederace. Bylo 
zřejmé nejenom nám, ale také Radě a Strážcům, že naše metody nebyly pro 
tuto konkrétní planetu vhodné. 

Náš postoj tudíž byl ten s opatrností, pozorováním a pokračujícími pokusy, 
abychom kreativně objevili metody, pomocí nichž by kontakt od našich 
entit mohl být službou s co nejmenším zkreslením, a především s nejmenší 
možností perverze nebo antiteze našich záměrů sdílet informace. 

24.5 T A Z A T E L  Mohl byste nechat nástroj zakašlat, prosím? 

R A  [Zakašlání.] 

24.6 T A Z A T E L  Děkuji vám. Pak předpokládám, že Konfederace zůstala po 
nějakou dobu vzdálena od Země. Jaká podmínka způsobila další kontakt, 
který Konfederace provedla? 

R A  Já jsem Ra. V době přibližně tři šest nula nula [3 600] vašich roků v 
minulosti, jak měříte čas, přišli ti ze skupiny Orionu, jak je nazýváte. Kvůli 
vzrůstajícím negativním vlivům na zkreslení uvažování a činnosti byli 
schopni začít pracovat s těmi, jejichž dojem z dávných dob, jak můžete říct, 
byl takový, že jsou zvláštní a odlišní. 

Před mnoha, mnoha tisíci vašimi lety v minulosti entita z Konfederace, ten, 
kterého můžete nazývat „Jahve“, nastavil genetickým klonováním tyto 
konkrétní sklony u těchto lidí, kteří postupně přišli jak do okolí Egypta, 
tak na mnoho, mnoho jiných míst, kvůli rozptýlením poté, co byla 
potopena zemská masa Mu. Zde našla skupina Orionu úrodnou půdu, do 
které zasadila semena negativity a tato semena byla, jako vždy o elitě, o 
odlišnosti pro ty, kteří manipulují nebo zotročují ostatní. 

Ten známý jako Jahve cítil velkou zodpovědnost k těmto entitám. 
Nicméně skupina Orionu byla schopná přesvědčit lidi o jménu Jahve jako 
o tom zodpovědným za toto elitářství. Jahve pak byl schopen vzít to, co 
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byste nazvali shrnutím svých vibračních vzorů, a stal se v důsledku více 
výstižně efektivním zvukovým vibračním komplexem. 

V tomto komplexu začal starý Jahve, nyní bezejmenný, ale znamenající 
„On přichází“, posílat pozitivně orientovanou filosofii. Toto bylo přibližně, 
ve vaší minulosti, dva… opravujeme tento nástroj… tři tři nula nula [3 
300] let. Tak se spojila s intenzivní částí toho, co se stalo známé jako 
Armagedon. 

24.7 T A Z A T E L  Mohl byste pro nás zapříčinit další kašel, prosím? 

R A  [Zakašlání.] 

24.8 T A Z A T E L  Děkuji vám. Mám otázku o tom, jak se sem skupina Orionu 
dostala před 3 600 roky. Jak se dostali skrz karanténu? Byl to efekt 
náhodných oken? 

R A  Já jsem Ra. V té době tomu tak zcela nebylo, jelikož zde bylo správné 
volání pro tuto informaci. Když probíhá smíšené volání, je okenní efekt 
mnohem více uveden do pohybu přes způsoby úrovní. 

V tomto případě nebyla karanténa, řekněme, střežena tak dobře, kvůli 
nedostatku silné polarity. Okna tedy mohla být za účelem proniknutí velmi 
slabá. Jak se vaše sklizeň blíží, tyto síly, které byste nazvali světlem, pracují 
podle svého volání. Ti z Orionu mají svou činnost pouze v souladu se svým 
voláním. Toto volání není ve skutečnosti zdaleka tak velké. 

Tudíž kvůli způsobu zesílení nebo umocnění existuje velký odpor k 
průniku. Přesto musí být udržována svobodná vůle a těm toužícím po 
negativně orientovaných informacích, jak byste je nazvali, musí být 
vyhověno těmi přicházejícím skrz, pomocí okenního efektu. [Zakašlání.] 

24.9 T A Z A T E L  Pak Jahve, v pokusu opravit to, co viděl jako to, co bych nazval 
chybou (vím, že to takto nechcete nazývat), začal před 3 300 roky s 
pozitivní filosofií. Byly obě filosofie jak Orionu, tak od Jahve předány 
telepaticky nebo byly použity jiné techniky? 

R A  Já jsem Ra. Byly použity dvě jiné techniky: jedna entitou již déle 
nenazývanou Jahve, která stále cítila, že pokud by mohla vytvořit entity, 
které byly nadřazené negativním silám, pak by tyto entity mohly šířit 
Zákon jednoty. Tudíž tato entita, „Yod Heh Shin Vau Heh“, přišla mezi 
vaše lidi ve formě odpovídající inkarnované bytosti a spářila se normálním 
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rozmnožovacím způsobem vašich fyzických komplexů, a tudíž porodila 
generaci mnohem větších bytostí, těch bytostí nazývaných „Anak“1. 

Jiná metoda použitá s větším účinkem později ve scénáři byla, jak byste to 
nazvali, myšlenková forma, jakou často používáme mezi vašimi lidmi pro 
naznačení neznáma nebo něčeho vznešeného. Některá z těchto zjevení vám 
mohou být známá. 

24.10 T A Z A T E L  Mohl byste některá z nich uvést poté, co necháte nástroj zakašlat, 
prosím? 

R A  [Zakašlání.] Já jsem Ra. Toto je informace, kterou můžete vypátrat. 
Nicméně stručně vás nasměrujeme naznačením takzvaného kola uprostřed 
kola a cherubů s bezesným okem. 

24.11 T A Z A T E L  Velmi dobře. Používala skupina Orionu podobné metody pro 
svoje předávání před 3 600 roky? 

R A  Já jsem Ra. Skupina nebo impérium mělo toho času emisara na vaší 
obloze. 

24.12 T A Z A T E L  Můžete tohoto emisara popsat? 

R A  Tento emisar byl vaší ohnivé povahy, což bylo přes den ukryto v mraku. 
To bylo učiněno k rozptýlení otázek těch, co takové plavidlo vidí, a aby to 
souhlasilo s konceptem těchto entit, který můžete nazvat Stvořitelem. 

24.13 T A Z A T E L  A jak byl pak dojem nebo informace přeneseny na entity poté, co 
uviděly tento ohnivý mrak? 

R A  Já jsem Ra. Myšlenkovým přenosem a způsobením ohnivých fenoménů 
a jiných událostí, které se zdály být jako zázračné, skrze použití 
myšlenkových forem. 

24.14 T A Z A T E L  Byli pak nějací proroci, které máme dnes zaznamenané, kteří se 
zrodili z této éry nebo krátce poté? 

R A  Já jsem Ra. Ti z impéria nebyli úspěšní v udržování své přítomnosti moc 
dlouho po datu přibližně tři nula nula nula [3 000] ve vaší historii a nezbylo 
jim nic jiného než fyzicky opustit vaši oblohu. Takzvaným prorokům byly 
často předány smíšené informace, ale nejhorší, co skupina Orionu mohla 
udělat, bylo přimět tyto proroky hovořit o zkáze, protože proroctví v těch 
                                                             

1  Anak nebo Anakim byla rasa obřích bytostí popisovaná v biblických textech. 
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dnech bylo povoláním těch, kteří milují své blízké bytosti a přejí si pouze 
být jim a Stvořiteli k službám. 

24.15 T A Z A T E L  Poté, co necháte nástroj zakašlat… 

R A  [Zakašlání.] 

24.16 T A Z A T E L  …mohl byste mi říct, zda říkáte, že skupina Orionu byla úspěšná 
ve znečištění, řekněme, některých pozitivně orientovaných proroků 
zprávami o zkáze? 

R A  Já jsem Ra. To je správně. Váš další dotaz bude posledním úplným 
dotazem této relace. 

24.17 T A Z A T E L  Mohl byste mi říct, proč musela skupina Orionu odejít poté, 
pokud se nemýlím, vychází to na dobu šesti set let, proč museli odejít? 

R A  Já jsem Ra. Ačkoli dojem, který předali těm, kteří je volali, byl té povahy, 
že tyto entity byly elitní skupinou, došlo k tomu, co znáte jako „Diaspora2“, 
co způsobilo velkou disperzi těchto lidí, takže se stali skromnějším a 
čestnějším druhem, méně násilným a více si vědomým milující dobroty 
jednoho Stvořitele. 

Stvoření okolo nich mělo sklon být poněkud agresivní, poněkud 
orientované směrem k zotročení ostatních, ale oni sami, cíl skupiny Orionu 
prostřednictvím jejich genetické nadřazenosti/slabosti, se stali těmi, které 
můžete nazvat podceňovanými3, a tudíž pocit vděčnosti za své sousedy, 
svou rodinu a svého jednoho Stvořitele začal léčit pocity elitářství, které 
vedly ke zkreslení moci nad ostatními a které způsobily jejich vlastní 
agresivní sklony. 

Nyní mohou být položeny jakékoli krátké dotazy. 

24.18 T A Z A T E L  Je zde jedna věc, která mě trochu znepokojuje a o které jsem právě 
četl… 

R A  [Zakašlání.] 

                                                             
2  Skupina lidí, která se rozšíří z jedné původní země do jiných 
3  V originále „underdogs“ 
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24.19 T A Z A T E L  ...Není to moc důležité, ale opravdu bych rád věděl, zda se Dwight 
Eisenhower setkal buď s Konfederací nebo skupinou Orionu během 50. let 
20. století nebo kolem té doby. 

R A  Já jsem Ra. Ten, o kterém mluvíte, se setkal s myšlenkovými formami, 
které jsou nerozeznatelné od třetí úrovně. Byl to test. My, Konfederace, 
jsme si přáli vědět, co by se stalo, kdyby tato extrémně pozitivně 
orientovaná a jednoduchá, sympatická osoba bez významných zkresleních 
směrem k moci dostala mírumilovné informace, a přáli jsme si vědět o 
možnostech, které z toho mohly vzejít. 

Zjistili jsme, že tato entita necítila, že ti pod její péčí by se mohli vypořádat 
s koncepty jiných bytostí a jiných filosofií. Tudíž byla sjednána dohoda, 
která mu dovolovala jít vlastní cestou, a nám také; a pokračovala velmi tichá 
kampaň, jak jsme vás slyšeli toto nazývat, upozorňující vaše lidi na naši 
přítomnost postupně. Události tento plán předběhly. 

[Zakašlání.] Máte krátký dotaz předtím, než skončíme? 

24.20 T A Z A T E L  Jediná další otázka, která s tímto souvisí je: existovala ztroskotaná 
vesmírná loď a jsou nyní malá těla uložena v našich vojenských instalacích? 

R A  Já jsem Ra. Nechceme ovlivnit vaši budoucnost. Kdybychom vám 
předali tuto informaci, mohli bychom vám dát více, než byste mohli 
adekvátně vstřebat v bodě prostoru/času vašeho současně poněkud 
zmateného nastavení vojenského a zpravodajského myšlení. Proto tuto 
informaci nebudeme sdílet. 

24.21 T A Z A T E L  OK. Omlouvám se, že vás obtěžuji těmito typy otázek… 

R A  [Zakašlání.] 

24.22 T A Z A T E L  …ale ty mě právě znepokojovaly. V naší další relaci budeme 
pokračovat se Zákonem jednoty a držet jej na nejvyšším místě v rámci 
knihy a budeme se snažit zajít hlouběji do filosofie, při budování 
referenčního rámce pro tuto filosofii. Děkuji vám mnohokrát. 

R A  Já… 

24.23 T A Z A T E L  Ach, prosím, jsem téměř hotov. Existuje něco, co můžeme udělat, 
aby byl nástroj více v pohodlí? 

R A  Já jsem Ra. Jste svědomití. Buďte pouze opatrní při přizpůsobení 
horních končetin nástroje, pokud je jeho horní polovina těla vyvýšena. 
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Já jsem Ra. Vše je v pořádku. Je naším potěšením s vámi hovořit. 
Odcházíme v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte kupředu, 
a proto s radostí, v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai. 



 

Relace 25 
16. února 1981 

25.0 R A  Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní 
komunikujeme. 

25.1 T A Z A T E L  …dávám první otázku, jaká příčina nebo jaký komplex příčin vedl 
k zánětu průdušek nástroje, jak je to nazýváno? 

R A  Já jsem Ra. Toto zkreslení směrem k nemoci bylo způsobeno tím, že 
nástroj svobodnou vůlí přijal chemickou látku, kterou nazýváte LSD. Toto 
bylo pečlivě naplánováno těmi entitami, které si nepřejí, aby tento nástroj 
zůstal životaschopným. Tato látka má v sobě schopnost odstranit od svého 
příjemce velké zásoby životní energie. 

První nadějí orionské entity, která zařídila tuto příležitost, bylo to, že se 
tento nástroj stane méně polarizovaným směrem k tomu, co nazýváte 
pozitivním. Díky vědomým snahám na straně tohoto nástroje, s použitím 
této látky jako programátora ke službě ostatním a k vděčnosti, byl tento 
nástroj tohoto zkreslení ušetřen a nedošlo k žádnému výsledku, který by 
byl pro skupinu Orionu uspokojivý. 

Druhá naděje tkvěla v možném zneužití nejsilnějšího prostředku přenosu 
energie mezi vašimi lidmi v oblasti zkreslení komplexů těl. Dříve jsme zatím 
nemluvili o různých typech energetických zablokováních a přenosů, 
pozitivních a negativních, které mohou nastat díky účasti v činnostech 
vašeho sexuálního reprodukčního komplexu. Tato entita je však velmi 
silnou entitou s velmi malým zkreslením od univerzální energie lásky 
zeleného paprsku. Proto se ani tento určitý plán neuskutečnil, jelikož tato 
entita v tomto kontextu pokračovala odevzdáváním se otevřeným 
způsobem neboli způsobem zeleného paprsku, spíše než snažením přijímat1 
nebo manipulovat ostatní já. 

Jediným dalším dostupným zkreslením, jelikož se tato entita pod vlivem 
této chemické látky nerozladila a všeobecně neslevila ze sdílení lásky, bylo 
jednoduše odčerpat z této entity co možná nejvíce energie. Tato entita má 
velké zkreslení směrem k zaneprázdněnosti, což se nějaký čas pokoušela 
překonávat a uvědomila si, že to nebylo vhodným postojem k této práci. 
V této konkrétní oblasti vskutku požití této látky způsobilo, řekněme, 

                                                             
1  Ra chtěli pravděpodobně říct „podvádět“. 
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zkreslení odklonu od životaschopnosti kvůli zaneprázdněnosti a nedostatku 
touhy odpočívat; tento nástroj zůstával bdělý po mnohem delší dobu, než 
bylo vhodné. Tudíž bylo ztraceno hodně životní energie, což způsobilo 
neobvyklou citlivost nástroje na infekce jako je ta, kterou nyní zažívá. 

25.2 T A Z A T E L  Druhá otázka, kterou nástroj žádal, byla: Jak se mohu co nejlépe 
revitalizovat nejen nyní, ale také v budoucnu? 

R A  Já jsem Ra. Tento nástroj si je vědom základních potřeb své tělesné 
konstituce, kterými jsou meditace, přijmutí omezení, zažívání radosti skrze 
spojení s ostatními a s krásou jako je zpěv, a využívání velkého kontaktu, 
kdykoliv je to možné, s životními silami druhé úrovně, obzvláště se stromy; 
tato entita si také potřebuje být vědoma střídmého ale stabilního příjmu 
potravy, je doporučeno cvičení v docela brzké části dne a v pozdější části 
dne před odpočinkem. 

25.3 T A Z A T E L  Třetí otázkou, kterou žádala, aby byla podána, bylo: Jak mi Don a 
Jim mohou pomoci s mou revitalizací? 

R A  Já jsem Ra. Toto není vhodná otázka pro plnou odpověď. Můžeme 
pouze říct, že tyto entity jsou nejvýše svědomité. Můžeme přidat, že kvůli 
zkreslení tohoto nástroje směrem k nevyváženosti v prostoru/času by bylo 
dobré, měla-li by entita během cvičení společnost. 

25.4 T A Z A T E L  Děkuji vám. Nyní budeme pokračovat s materiálem ze včerejška. 
Uvedl jste, že skupina Orionu odešla před zhruba 3 000 roky kvůli 
Diaspoře. Byla pak Konfederace schopná učinit nějaký pokrok poté, co 
skupina Orionu odešla? 

R A  Já jsem Ra. Po mnoho vašich století se jak Konfederace, tak skupina 
Orionu navzájem zaměstnávaly v rovinách nad vaší vlastní, řekněme, v 
rovinách času/prostoru, přičemž se rodily intriky a bylo připásáno brnění 
světla. Bitvy na těchto úrovních pokračovaly a dále pokračují. 

V rovině Země byly dány do pohybu energie, které nezpůsobily velké 
množství volání. Existovaly izolované výskyty volání, jeden takový se 
odehrál přibližně dva šest nula nula [2 600] vašich roků v minulosti toho, 
co byste nazvali Řeckem té doby, což vyústilo v texty a pochopení některých 
aspektů Zákona jednoty. Obzvláště zmiňujeme toho, známého jako Thalés 
a toho, známého jako Hérakleitos, kteří byli povoláním filosofové, jak to 
můžete nazvat, a učili své studenty. Také poukazujeme na chápání toho, 
známého jako Periklés. 
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Toho času existovalo omezené množství vizionářských informací, které 
bylo Konfederaci dovoleno telepaticky předat. Avšak během větší části této 
doby impéria zanikala a rostla podle postojů a energií, které byly dány do 
pohybu dávno předtím, což nevyústilo v silnou polarizaci, ale spíše ve 
směsici pozitivního a bojovného neboli negativního, což bylo a je 
charakteristické pro tento konečný menší cyklus vašeho bytí. 

25.5 T A Z A T E L  Hovořil jste o Konfederaci Orionu a bitvě odehrávající se mezi 
Konfederací a Konfederací Orionu. Je možné sdělit nějaký koncept toho, 
jak tato bitva vypadá? 

R A  Já jsem Ra. Představte si, chcete-li, svou mysl. Představte si ji v úplné 
jednotě se všemi ostatními myslemi vaší společnosti. Pak jste jednomyslní 
a to, co je slabým elektrickým nábojem na vaší fyzické úrovni, je nyní 
enormně silným strojem, přes který myšlenky mohou být promítnuty jako 
věci. 

V této snaze skupina Orionu vyráží vpřed nebo útočí světlem na části 
Konfederace. Výsledkem, mrtvým bodem, jak byste to nazvali, je to, že obě 
energie jsou tím poněkud vyčerpané a potřebují se znovu přeskupit; 
negativní je vyčerpaná skrze selhání manipulovat, pozitivní je vyčerpaná 
skrze selhání přijmout to, co je dáno. 

25.6 T A Z A T E L  Můžete rozvést význam toho, co jste řekl o „selhání přijmout to, 
co je dáno“? 

R A  Já jsem Ra. Na úrovni času/prostoru, na kterém se tohle odehrává 
formou toho, co můžete nazvat myšlenkovou válkou, by nejvíce přijímající 
a milující energií bylo tak milovat ty, kteří si přejí manipulovat, že by tyto 
entity byly obklopeny, pohlceny a transformovány pozitivními energiemi. 

Toto je však bitvou rovných, Konfederace si je vědoma, že si nemůže za 
rovnocenných podmínek dovolit, aby byla manipulována za účelem zůstat 
čistě pozitivní, protože pak ačkoliv čistí, nemělo by to žádný význam, kdyby 
byli umístěni takzvanými silami temnot pod kontrolu, jak byste mohli říct. 

Je to tudíž tak, že ti, kteří se potýkají s touto myšlenkovou válkou, musí 
být spíše defenzivní než přijímající, aby se zachovala jejich užitečnost ve 
službě ostatním. Tak nemohou plně přijmout to, co si Konfederace Orionu 
přeje dát, což je zotročení. A tím pádem je nějaká polarita ztracena kvůli 
tomuto tření a obě strany se pak, chcete-li, musí znovu seskupit. 



 RELACE 25 217 

 
Nebylo to užitečné pro žádnou stranu. Jediným důsledkem, který byl 
nápomocným, je vyvažování energií dostupných pro tuto planetu tak, že je 
méně nezbytné vyvážit tyto energie v prostoru/času, což zmenšuje rizika 
planetárního zničení. 

25.7 T A Z A T E L  Velmi důležitý bod, věřím. Je pak jen část Konfederace zapojena 
do této myšlenkové bitvy? Jaké procento je zapojeno? 

R A  Já jsem Ra. Toto je nejobtížnější prací Konfederace. Pouze čtyři 
planetární entity jsou v jakékoliv jednotlivé době žádány, aby se na tomto 
konfliktu podílely. 

25.8 T A Z A T E L  Jaké úrovně jsou tyto planetární entity? 

R A  Já jsem Ra. Tyto entity jsou úrovně lásky, číselně čtyři. 

25.9 T A Z A T E L  Pak předpokládám, že je to nejefektivnější úroveň pro tuto práci. 
Byla by tato úroveň... entita této úrovně... pro tento typ práce efektivnější 
než entita úrovně pět nebo šest? 

R A  Já jsem Ra. Čtvrtá úroveň je jedinou úrovní kromě té vaší která, bez 
moudrosti vyhnout se bitvě, vidí nutnost bitvy. Tudíž je nezbytné, aby byl 
použit společenský paměťový komplex čtvrté úrovně. 

25.10 T A Z A T E L  Chápu to pak správně, když předpokládám, že v této bitvě jsou na 
obou stranách čtvrté úrovně jak ze strany Orionu, tak Konfederace, a že 
úrovně pátá a šestá nejsou na straně Orionu v tomto zapojeny? Je to 
správně? 

R A  Já jsem Ra. Toto bude poslední plnou otázkou, jelikož energie této 
entity jsou nízké. 

To je částečně správně. Entity páté a šesté pozitivní úrovně by se 
neúčastnily této bitvy. Entity páté negativní úrovně by se neúčastnily této 
bitvy. Proto do tohoto konfliktu vstupují čtvrté úrovně obou orientací. 

Můžeme požádat o několik krátkých otázek předtím, než skončíme? 

25.11 T A Z A T E L  Dobře, požádám nejprve o odpověď na závěrečnou otázku, zda 
existuje cokoliv, co můžeme udělat, aby byl nástroj opravdu v pohodlí. 
Pouze se zeptám na otázky, které má nástroj... nebo požádám o odpověď 
na otázky, na které nástroj má zbylou energii, ale opravdu bych rád věděl o 
orientaci negativní páté úrovně, proč se neúčastní této bitvy. 
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R A  Já jsem Ra. Pátá úroveň je úrovní světla nebo moudrosti. Takzvaná 
negativní entita se službou sobě samé je v této úrovni na vysokém stupni 
vědomí a moudrosti a zastavila svou aktivitu kromě myšlení. Negativní 
entita páté úrovně je mimořádně kompaktní a oddělená od čehokoliv 
jiného. 

25.12 T A Z A T E L  Děkuji vám mnohokrát. Nepřejeme si vyčerpat tento nástroj, takže 
je zde něco, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v pohodlí? 

R A  Já jsem Ra. Jste velmi svědomití. Jak jsme žádali minule, bylo by dobré 
pozorovat úhly vzniklé vzpřímenějším držením těla entity. Způsobuje to 
určité nervová zablokování v části komplexu těla nazývané lokty. 

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



 

Relace 26 
17. února 1981 

26.0 R A  Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle nekonečného Stvořitele. Nyní 
komunikuji. 

26.1 T A Z A T E L  První otázka je, zdali bude komunikace nástroje jakýmkoli 
způsobem ovlivněna změnou toho, co jsme tu pro nástroj udělali? 
Uspořádali jsme to tu správně? 

R A  Já jsem Ra. To je správně. 

26.2 T A Z A T E L  A tím myslíte, že všechno je přijatelné pro pokračování 
komunikace? 

R A  Já jsem Ra. Mysleli jsme, že změny ovlivňují tuto komunikaci. 

26.3 T A Z A T E L  Měli bychom kvůli těmto změnám ukončit tuto komunikaci nebo 
bychom měli pokračovat? 

R A  Já jsem Ra. Můžete konat, jak si přejete. Ale bez těchto změn bychom 
v tomto bodu propojení prostoru/času nemohli nástroj použít. 

26.4 T A Z A T E L  Za předpokladu, že je vše pro pokračování v pořádku, zbývá nám 
posledních 3 000 let tohoto současného cyklu, a říkal jsem si, jestli byl 
Zákon jednoty v těchto posledních 3 000 letech dán k dispozici v nějaké 
kompletní podobě, buď psané nebo mluvené, tak jak to právě děláme my? 
Je dostupný z jakéhokoli jiného zdroje? 

R A  Já jsem Ra. Na této úrovni není žádná možnost kompletního zdroje 
informací o Zákonu jednoty. Ale některá z vašich psaných děl podaná vám 
jako takzvaná svatá díla obsahují části tohoto principu. 

26.5 T A Z A T E L  Obsahuje Bible, tak jak ji známe, části tohoto principu? 

R A  Já jsem Ra. Toto je správně. 

26.6 T A Z A T E L  Mohl byste mi říct, zda Starý zákon obsahuje něco ze Zákona 
jednoty? 

R A  Já jsem Ra. Toto je správně. 

26.7 T A Z A T E L  Který obsahuje více Zákona jednoty, Starý zákon nebo Nový 
zákon? 
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R A  Já jsem Ra. Kdybychom vyjmuli z každé z těchto kolekcí, o kterých 
mluvíte, části týkající se Zákona jednoty, byl by objem přibližně stejný. Ale 
takzvaný Starý zákon obsahuje větší množství negativně ovlivněného 
materiálu, jak byste to nazvali. 

26.8 T A Z A T E L  Mohl byste mi říct, jaké procento v obou Starém a Novém zákoně 
je ovlivněno Orionem? 

R A  Preferujeme, aby to bylo ponecháno úsudku těch, kteří hledají Zákon 
jednoty. Nemluvíme, abychom soudili. Takováto sdělení by mohla být 
vyložena některými, co si mohou přečíst tento materiál, jako odsuzující. 
My můžeme pouze navrhnout opatrné čtení a vnitřní vstřebání těchto 
obsahů. Porozumění budou zřejmá. 

26.9 T A Z A T E L  Děkuji. Mohl byste nechat nástroj zakašlat, prosím? 

R A  [Zakašlání.] 

26.10 T A Z A T E L  Děkuji. Komunikovali jste v poslední době s některým naším 
obyvatelstvem inkarnovaným ve třetí úrovni? 

R A  Já jsem Ra. Prosím přeformulujte, upřesňujíce „v poslední době” a 
zájmeno „vy”. 

26.11 T A Z A T E L  Komunikoval Ra s některým naším obyvatelstvem v posledním 
století, řekněme v posledních osmdesáti letech? 

R A  Já jsem Ra. Nekomunikovali. 

26.12 T A Z A T E L  Byl Zákon jednoty komunikován v posledních osmdesáti letech 
některým jiným zdrojem nějaké bytosti v našem obyvatelstvu? 

R A  Já jsem Ra. Principy Jednoty byly zřídka komunikovány, přestože 
existují ojedinělé situace v předchozích osm nula [80] vašich letech, jak 
měříte čas. 

Proběhlo mnoho komunikací ze čtvrté úrovně díky přiblížení se ke sklizni 
do čtvrté úrovně. Toto jsou principy univerzální lásky a porozumění. 
Ostatní učení jsou rezervována pro ty, jejichž hloubka porozumění, jestliže 
omluvíte nevhodný název, doporučuje a přitahuje další takovou 
komunikaci. 

26.13 T A Z A T E L  Zintenzivnila tedy někdy Konfederace svůj program pomoci 
planetě Zemi, někdy později v tomto posledním hlavním cyklu? Z 
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předchozích údajů to vypadá, že ano, hlavně s průmyslovou revolucí. 
Můžete mi říct postoje a uvažování za tímto zintenzivněním? Existuje 
nějaký jiný důvod než ten, že pouze chtěli vytvořit více volného času v 
posledních, řekněme, sta letech cyklu? Je toto ten celý důvod? 

R A  Já jsem Ra. Toto není ten celý důvod. Přibližně v posledních dva nula 
nula [200] minulých letech, jak měříte čas, se začalo inkarnovat významné 
množství bytostí, které se díky svému stáří [vibrace] inkarnovaly z důvodu 
učení/vyučování, spíše než kvůli nižší úrovni učení/vyučování těch méně si 
vědomých tohoto procesu. To byl náš signál pro umožnění komunikace. 

Poutníci, kteří mezi vás přišli, se začali uplatňovat přibližně v této době, 
nejprve nabízením představ a myšlenek obsahujících zkreslení svobodné 
vůle. To byla podmínka pro další Poutníky, kteří mohli nabídnout 
informace přesnější podstaty. Myšlenka musí předcházet jednání. 

26.14 T A Z A T E L  Mohl byste nechat nástroj zakašlat, prosím? 

R A  [Zakašlání.] 

26.15 T A Z A T E L  Říkám si, jestli Abraham Lincoln možná mohl být Poutníkem?  

R A  Já jsem Ra. To je špatně. Tato bytost byla normální, řekněme, pozemská 
bytost, která si vybrala opustit svůj nosič a dovolit, aby jej použila jiná 
bytost na trvalé bázi. Toto je relativně vzácné v porovnání s jevem 
Poutníků. 

Udělali byste lépe, kdybyste uvážili inkarnace Poutníků jako toho, který je 
znám jako „Thomas” a toho, který je znám jako „Benjamin”. 

26.16 T A Z A T E L  Předpokládám, že myslíte Thomas Edison a Benjamin Franklin? 

R A  To je špatně. Zamýšleli jsme zprostředkovat komplex zvukových vibrací 
Thomas Jefferson. Ten druhý je správně. 

26.17 T A Z A T E L  Děkuji. Mohl byste mi říct, odkud byla bytost, která použila tělo 
Lincolna… Abraháma… z které přišla úrovně? 

R A  Já jsem Ra. Tato bytost byla čtvrté vibrace. 

26.18 T A Z A T E L  Předpokládám pozitivní? 

R A  To je správně. 
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26.19 T A Z A T E L  Bylo jeho úkladné zavraždění ovlivněno Orionem anebo nějakou 
jinou negativní silou? 

R A  Já jsem Ra. To je správně. 

26.20 T A Z A T E L  Děkuji vám. V nedávné minulosti posledních třiceti až čtyřiceti let 
se fenomén UFO stal známým naší populaci. Jaký byl původní důvod 
pro… vím, že objekty UFO byly pozorovány napříč dějinami, ale jaký byl 
původní důvod pro zvýšení toho, co nazýváme aktivitami UFO, řekněme 
v posledních čtyřiceti letech? 

R A  Já jsem Ra. Informace, kterou konfederační zdroje nabídly vaší entitě 
Albertu [Einsteinovi], byly zneužity a začaly být vytvářeny nástroje ničení, 
čehož příkladem je Projekt Manhattan a jeho výsledek. 

Na informacích nabídnutých skrze Poutníka zvukové vibrace Nikola 
[Tesla] bylo také experimentováno pro potenciál ničení: například váš 
takzvaný Filadelfský experiment. 

Proto jsme cítili silnou potřebu zapojit naše myšlenkové formy v jakémkoli 
směru, abychom my z Konfederace mohli posloužit za účelem vyrovnání 
těchto zkreslení informací určených pro pomoc vaší planetární sféře. 

26.21 T A Z A T E L  Předpokládám, potom, co jste tenkrát udělali, že jste vytvořili 
nádech tajemství s fenoménem UFO, jak ho nazýváme, a potom jste 
telepatií poslali mnoho sdělení, která mohla být buď přijata, nebo 
odmítnuta, samozřejmě podle následování Zákona jednoty, tak, aby 
populace začala vážně myslet na následky toho, co dělali. Je to správně? 

R A  Já jsem Ra. Toto je částečně správně. Existují další služby, které můžeme 
provádět. Za prvé, integraci duší nebo duchů, chcete-li, v případě použití 
těchto jaderných zařízení v kontinuu vašeho prostoru/času. Konfederace už 
toto udělala. 

26.22 T A Z A T E L  Plně nerozumím, co tím myslíte. Mohl byste to trochu rozvést?  

R A  Já jsem Ra. Použití inteligentní energie ke transformování hmoty do 
energie těmito zbraněmi je takové podstaty, že přechod z prostoru/času třetí 
úrovně do času/prostoru třetí úrovně neboli toho, co můžete nazvat vašimi 
nebeskými světy, je v mnoha případech přerušen. 

Proto se nabízíme jako ti, co pokračují v integraci komplexu duše nebo 
ducha během přechodu z prostoru/času do času/prostoru. 
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26.23 T A Z A T E L  Mohl byste mi prosím dát příklad z řekněme Hirošimy nebo 

Nagasaki, jak je toto provedeno? 

R A  Já jsem Ra. Ti, co byli zničeni, ne radiací, ale traumatem uvolněné 
energie, nejen že shledali neživotaschopným komplex těla/mysli/ducha, ale 
také neuspořádanost unikátního vibračního komplexu, který jste nazvali 
komplexem ducha a jemuž my rozumíme jako komplexu mysli/těla/ducha, 
a jeho kompletní rozvrácení bez možnosti opětovného sloučení. Toto by 
pro Stvořitele byla ztráta části Stvořitele, a tak nám bylo dáno povolení ne 
zastavit události, ale zajistit přežití těchto, řekněme, odtělesněných 
komplexů mysli/těla/ducha. To jsme udělali v těch případech, které jste 
zmínil, bez ztráty ani jednoho ducha nebo části nebo hologramu nebo 
mikrokosmu makrokosmického nekonečného Jednoho. 

26.24 T A Z A T E L  Mohl byste prosím nechat nástroj zakašlat a potom mi aspoň 
zběžně říct, jak jste toho dosáhli? 

R A  [Zakašlání.] Já jsem Ra. Tohoto bylo dosaženo přes naše porozumění 
dimenzionálním polím energie. To vyšší nebo více husté pole energie 
kontroluje to méně husté. 

26.25 T A Z A T E L  Ale potom… obecně tedy potom říkáte, že kdybychom… dovolíte 
Zemi, populaci této planety, aby zažila nukleární válku a mnoho úmrtí z 
této války, ale dokážete zajistit podmínky tak, aby tato úmrtí nebyla více 
traumatická, řekněme, co se týká vstupu do nebeského světa nebo 
astrálního světa nebo jakkoli jej nazveme, než úmrtí kulkou nebo 
normálními způsoby umírání vlivem stáří. Je toto správně? 

R A  Já jsem Ra. Toto není správně. Bylo by to více traumatické. Ale entita 
by zůstala entitou. 

26.26 T A Z A T E L  Mohli byste mi říct, jaký je stav entit, které byly řekněme zabity v 
Nagasaki a Hirošimě? Jaký je teď jejich stav?  

R A  Já jsem Ra. Ti s tímto traumatem ještě plně nezačali hojivý proces. Je 
jim pomáháno, jak je to jen možné. 

26.27 T A Z A T E L  Až bude tento hojivý proces s těmito entitami dokončen, způsobí 
tato zkušenost smrti kvůli nukleární bombě, řekněme, regresi v jejich 
stoupání ke čtvrté úrovni? 
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R A  Já jsem Ra. Takové děje jako nukleární destrukce ovlivňují celou 
planetu. Na této úrovni ničení neexistují žádné rozdíly a planeta bude 
potřebovat léčení. 

26.28 T A Z A T E L  Myslel jsem specificky, jestliže entita byla v té době v Hirošimě 
nebo Nagasaki a dosahovala možnosti sklizně na konci našeho cyklu, 
způsobila by smrt nukleární bombou takové trauma, že by nebylo možné, 
aby byla sklizena na konci tohoto cyklu? To byla specificky moje otázka. 

R A  Já jsem Ra. Toto není správně. Jakmile je léčení dokončeno, sklizeň 
může bez překážek pokračovat. Ale celá planeta bude za tento čin procházet 
léčením, nedochází k žádnému rozlišení mezi obětí a agresorem, to kvůli 
škodě způsobené celé planetě. 

26.29 T A Z A T E L  Mohl byste nechat nástroj zakašlat, prosím? A... 

R A  [Zakašlání.] 

26.30 T A Z A T E L  A můžete potom popsat mechanizmus planetárního léčení? 

R A  Já jsem Ra. Léčení je proces přijetí, odpuštění, a je-li to možné, restituce. 
Když není restituce v času/prostoru dostupná, existuje mnoho vašich lidí, 
kteří se teď snaží o restituci, zatímco jsou ve fyzickém stavu. 

26.31 T A Z A T E L  Jak se tito lidé pokoušejí o restituci ve fyzickém stavu? 

R A  Já jsem Ra. Tito se pokoušejí o pocity lásky k planetární sféře a utěšení 
a hojení jizev a nedostatků rovnováhy těchto činů. 

26.32 T A Z A T E L  Tedy potom, co se fenomén UFO stal pro mnohé z populace 
zřejmým, hlásilo mnoho skupin lidí kontakt; mnoho skupin lidí hlásilo 
telepatickou komunikaci s entitami UFO a mnozí zaznamenali výsledky 
toho, co považovali za telepatickou komunikaci. Byla Konfederace, 
řekněme, orientována ke vštípení dojmu telepatické komunikace 
skupinám, které se začaly zajímat o UFO? 

R A  Já jsem Ra. Toto je správně, ačkoli někteří z našich členů se odloučili 
z časového/prostorového používání projekcí myšlenkových forem do 
vašeho prostoru/času a zvolili si, čas od času, s dovolením Rady, se objevit 
na vaší obloze bez přistání. 

26.33 T A Z A T E L  Tedy jsou všechna přistání, která proběhla, kromě toho přistání, 
kdy byl kontaktován Eisenhower… jsou všechna tato přistání skupiny 
Orion nebo podobného typu skupin? 
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R A  Já jsem Ra. Toto je správně kromě izolovaných případů těch, řekněme, 
bez příslušnosti. 

26.34 T A Z A T E L  Je v každém případě pro entitu, která je kontaktována v jednom z 
těchto přistání, nutné, aby volala skupinu Orion, nebo tyto entity přijdou 
do kontaktu se skupinou Orion, přestože ji nevolají? 

R A  Já jsem Ra. Musíte se ponořit do hloubek porozumění negativní čtvrté 
úrovně. To je pro vás složité. Jakmile dosáhnou třetí úrovně 
prostorového/časového kontinua skrze vaše takzvaná okna, tak můžou tito 
křižáci pustošit dle své vůle, přičemž výsledky jsou plně funkcí polarity 
těch, řekněme, svědků/subjektů nebo obětí. 

Toto je díky upřímnému přesvědčení negativní čtvrté úrovně, že milovat 
sebe samého je milovat vše. Každé jiné-já, které je tak naučeno nebo 
zotročeno, má tak učitele, který učí lásku k sobě samému. Vystavení 
tomuto učení je zamýšleno tak, aby vedlo k realizaci sklizně do čtvrté 
úrovně negativních nebo sobě-sloužících komplexů mysli/těla/ducha.1 

26.35 T A Z A T E L  Mohl byste nechat nástroj zakašlat, prosím? 

R A  [Zakašlání.] 

26.36 T A Z A T E L  Potom předpokládám, že všechny skupiny UFO, které získávaly 
telepatický kontakt od Konfederace, byly, řekněme, vysoce prioritními cíli 
pro křižáky z Orionu, a předpokládal bych, že vysoké procento z nich mělo 
tedy své informace, řekněme, znečištěny. Můžete mi říct, zda máte nějakou 
představu, kolik procent těchto skupin bylo těžce znečištěno informacemi 
Orionu a zdali někteří z nich byli schopni zůstat čistě kanálem 
Konfederace? 

R A  Já jsem Ra. Dát vám tuto informaci by bylo zasažením do svobodné vůle 
nebo zmatení některých ze žijících. Můžeme jen žádat každou skupinu, aby 
zvážila relativní účinek filosofie a vaši takzvanou specifickou informaci. 
Není to specifičnost informace, co přitahuje negativní vlivy. Je to 
důležitost, která jí je přikládána. 

                                                             
1  V tomto místě Don v originální publikaci vložil text z relace 53.6-17. Doufal, že tím 

podá více vyvážený popis „blízkých setkání“ s pozitivními a negativními UFO. Don 
cítil, že čtenáři mohou z relace 26 získat zkreslený a neúplný obraz bez doplňujících 
informací získaných v relaci 53. 
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To je proč docela často opakujeme, když jsme žádáni o specifickou 
informaci, že bledne do nedůležitosti, tak jako vadne a umírá tráva, zatímco 
láska a světlo jednoho nekonečného Stvořitele se odráží do nekonečných 
domén stvoření navěky a navždy, tvoří a vytváří se ve věčnosti. 

Proč se tedy znepokojovat trávou, která kvete, vadne a umírá ve svém 
období, jen aby znovu rostla díky nekonečné lásce a světlu Stvořitele? To je 
zpráva, kterou přinášíme. Každá entita je jen povrchově to, co kvete a 
umírá. V hlubším smyslu není žádnému bytí konec. 

26.37 T A Z A T E L  Velmi vám děkuji. Mohl byste nechat nástroj zakašlat, prosím? 

R A  [Zakašlání.] 

26.38 T A Z A T E L  Jak jste zmínil dříve, je to rovná a úzká cesta. Je na ní mnoho 
vyrušení. 

Plánuji vytvořit úvod, řekněme, k Zákonu jednoty tak, že budu postupovat 
skrz a pokrývat styčné body tohoto 75 000letého cyklu, možná pár otázek 
do obecné budoucnosti. Po tomto úvodu k Zákonu jednoty, jak jej 
nazývám, bych se chtěl dostat přímo k hlavní práci, kterou je vytvoření 
pochopení, jež může být rozšířeno těm, kteří by o ně požádali, a jenom 
těm, kteří by o ně požádali. O pochopení, které by jim umožnilo velmi 
urychlit jejich evoluci. Velmi si cením a cítím jako velkou poctu a 
privilegium to, že mohu dělat tuto práci, a doufám, že budeme moci tuto 
další fázi uskutečnit. 

Mám otázku, kterou položil tento nástroj a kterou bych za ni rád tlumočil. 
Ptá se: Mluvíte o různých typech zablokování a přesunů energie, 
pozitivních a negativních, které mohou probíhat díky účasti v našem 
komplexu sexuálně reprodukčních činů. Uvádí: Prosím vysvětlete tato 
zablokování a přesuny energie s důrazem na to, co by osoba hledající bytí 
v souladu se Zákonem jednoty mohla v této oblasti pozitivně dělat. Je pro 
vás možné odpovědět na tuto otázku? 

R A  Já jsem Ra. Je to částečně možné, dáno základem, který jsme položili. 
Toto je správně pokročilejší otázka. Díky její specificitě můžeme dát 
obecnou odpověď. 

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



 RELACE 26 227 

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

Ve třetím2 paprsku existují dvě možnosti. Prvně, pokud oba vibrují ve 
třetím paprsku, proběhne vzájemně posilující přesun energie, ten negativní 
nebo ženský, jak jej nazýváte, čerpající energii z kořenů bytí vzhůru skrz 
centra energií, tedy je fyzicky posílen; ta pozitivní nebo mužská polarita, 
jak je to viděno ve vaší iluzi, nachází tento přesun energie jako inspiraci, 
která uspokojuje a živí duchovní porci komplexu těla/mysli/ducha, tedy 
jsou oba polarizováni a uvolňují přebytek toho, čeho mají oba v hojnosti z 
podstaty inteligentní energie, tedy negativní/intuitivní, pozitivní/fyzické 
energie, jak je můžete nazývat; tento přesun energie je zablokován jen 
tehdy, pokud jedna nebo obě entity mají strach z vlastnictví, z bytí vlastněn, 
z touhy po vlastnictví nebo z touhy po bytí vlastněn. 

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

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

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

                                                             
2  Toto by měl být čtvrtý nebo zelený paprsek. Don a Ra tuto chybu opravili v relaci 

32.3-4. 
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Tento nástroj byl schopný, jako příklad této práce, poplést skupinu Orionu 
během [mezera v záznamu] zážitků, jak nazýváte tuto látku, díky tomu, že 
efektivně kompletně otevřela druhé-já třetímu paprsku… opravujeme 
tento nástroj, dochází jí životní energie… energii zeleného paprsku a 
částečně otevřela druhé-já interakci modrého paprsku3. 

Můžeme se zeptat, jestli máte nějaké dotazy, než skončíme? 

26.39 T A Z A T E L  Pokud byste nechali nástroj zakašlat, prosím, zeptal bych se na 
jednu… dvě rychlé věci. 

R A  [Zakašlání.] 

26.40 T A Z A T E L  Tento nástroj se ptá, jak dlouho potrvají oslabující účinky, které 
teď pociťuje z požití LSD, a existuje něco, co bychom mohli udělat, aby 
tento nástroj byl ve větším pohodlí? 

R A  Já jsem Ra. Za prvé, období slabosti komplexu těla je přibližně tři vaše 
lunární cykly, první požití způsobuje přibližně jeden váš lunární cyklus; 
druhé má kumulativní nebo zdvojnásobující účinek. 

Za druhé, tento nástroj je na tom dobře. Jste velmi svědomití. 

Já jsem Ra. Zanechávám vás, mí přátelé, v lásce a světle jednoho 
nekonečného Stvořitele. Jděte tedy kupředu, veselí a spokojení a radující se 
v síle a míru jednoho Stvořitele. Adonai. 

                                                             
3  Ra odkazuje na zkušenost nástroje popsanou v 18.3 a jinde. 



 

Relace 27 
21. února 1981 

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

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

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

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

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

27.2 T A Z A T E L  Druhá otázka zní: Paul také přijal informaci, která zmiňuje, že byly 
také jiné bytosti, které pomáhaly s konstrukcí pyramid a které nebyly plně 
materializované ve třetí úrovni. Byly materializované od pasu nahoru po 
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svou hlavu, ale nebyly materializované od pasu dolů ke svým chodidlům. 
Existovaly takové entity při konstrukci pyramid a kdo to byl? 

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

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

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

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

Začneme s počátkem stvoření, a tím se pokusíme ustavit přehled o nás ve 
stvoření, čímž se dostaneme na informovanější bod zkoumání toho, co 
považujeme za realitu. Doufáme, že nám tento proces dovolí se efektivněji 
účastnit procesu evoluce. 

Rád bych začal definicemi slov, které jsme používali a kterým jsme možná 
ne… a možná nemohli… zcela rozumět, ale protože první výraz, který 
používáme, je „inteligentní nekonečno“, chtěl bych po vás definovat každé 
z těchto slov a dát mi definici jejich složení. 
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R A  Já jsem Ra. Vibrace vašeho komplexu mysli naznačují dotaz. Avšak váš 
vibrační zvukový komplex naznačuje preferenci. Prosím přeformulujte. 

27.4 T A Z A T E L  Mohl byste definovat slovo „inteligentní“ v rámci konceptu 
“inteligentní nekonečno“? 

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

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

27.5 T A Z A T E L  Není nezbytné to rozdělovat. Definice inteligentního nekonečna 
jako jedné části je dostatečná. Mohl byste nyní prosím definovat 
inteligentní nekonečno? 

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

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

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

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

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

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

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

27.8 T A Z A T E L  Nyní rozumím, že první zkreslení inteligentního nekonečna je 
zkreslení toho, co nazýváme Svobodnou vůlí. Můžete mi sdělit definici 
tohoto zkreslení? 

R A  Já jsem Ra. V tomto zkreslení Zákona jednoty je rozpoznáno, že 
Stvořitel pozná Sebe. 

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

R A  Já jsem Ra. To je docela správně. 

27.10 T A Z A T E L  Toto je pak první zkreslení Zákona jednoty, což, 
předpokládám, je Zákon Inteligentního nekonečna, ze všech ostatních… 

                                                             
1  Toto tvrzení bylo editováno pro přidání jasnosti na to, jak věříme, že to Ra zamýšleli. 

Původní tvrzení zní: „Jinou aplikací tohoto termínu, který používáme bez rozlišení 
kvůli nedostatku jiného termínu ve smyslu vybuzeného obrovského potenciálu 
ohnisky nebo zaměřeními energií, nazýváme inteligentní energií. 
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oprava: všechna ostatní zkreslení, která jsou úplnou zkušeností stvoření, z 
něj pramení. Je to správně? 

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

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

R A  Já jsem Ra. To je správně. 

27.12 T A Z A T E L  Chtěl bych po vás definovat Lásku ve smyslu… ve svém smyslu 
jako druhé zkreslení. 

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

27.13 T A Z A T E L  Je Láska… existuje manifestace lásky, kterou můžeme nazvat 
vibrací? 

R A  Já jsem Ra. Opět narážíme na sémantické obtíže. Vibrace nebo úroveň 
lásky nebo pochopení není termín používaný ve stejném smyslu jako druhé 
zkreslení – Láska. Zkreslení Láska je velkým aktivátorem a primárním 
spolu-Stvořitelem různých stvoření s použitím inteligentního nekonečna; 
vibrace láska je ta úroveň, ve které ti, kteří se naučili aktivitu zvanou 
„milování“ bez velkého zkreslení, pak hledají způsoby světla a moudrosti.  

Tudíž ve smyslu vibrace láska přechází ve světlo ve smyslu aktivity jednoty 
ve své vlastní svobodné vůli. Láska používá světlo a má moc nasměrovat 
světlo ve svých zkresleních. Tudíž komplexy vibrací rekapitulují v opačném 
pořadí stvoření ve své jednotnosti, a tudíž ukazují rytmy nebo toky velkého 
tlukotu srdce, pokud chcete použít tuto analogii. 
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27.14 T A Z A T E L  Pronesu tvrzení, které jsem odvodil z fyziky Deweyho Larsona, 
které může a nemusí být blízké tomu, co se snažíme popsat. Larson říká, že 
vše je pohybem, který můžeme chápat jako vibraci a tato vibrace je čistou 
vibrací a není žádným způsobem ani žádnou formou fyzická nebo v nějaké 
úrovni; tato vibrace tím… první produkt této vibrace je to, co nazýváme 
fotonem, částicí světla. Snažil jsem se udělat analogii mezi tímto fyzickým 
řešením a konceptem lásky a světla. Je to blízké konceptu Lásky tvořící 
Světlo, nebo ne? 

R A  Já jsem Ra. Říkáte to správně. 

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

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

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

R A  Já jsem Ra. To je správně. 

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

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

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

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

27.18 T A Z A T E L  Jedinou věc, kterou potřebuji vědět, je, zda existuje cokoliv, co 
můžeme udělat, aby byl nástroj více v pohodlí, nebo jí nebo kontaktu 
pomoci? 

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

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



 

Relace 28 
22. února 1981 

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

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

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

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

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

28.2 T A Z A T E L  Dobře, včera jsme se dostali k bodu, kde jsme zvažovali barvy 
světla. Řekl jste, že „povaha vibračních vzorů vašeho vesmíru je závislá na 
konfiguracích umístěných na původní materiál nebo světlo zaměřením 
Lásky s použitím Své inteligentní energie, aby vytvořila určité vzory... iluzí 
nebo úrovní“. Pak po tomto materiálu jste řekl, že existuje více informací, 
které byste rád předal, ale nezbýval nám čas. Mohl byste to zkompletovat 
dalšími informacemi? 
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R A  Já jsem Ra. Během diskutování o těchto informacích potom, řekněme, 
přeskočíme zpátky k určitým metodám pochopení nebo vnímání toho, co 
ten vibračního zvukového komplexu Dewey nabízí; to je správně pro druhý 
význam inteligentního nekonečna: potenciál, který pak skrze katalyzátor 
utváří kinetiku. 

Tato informace je přirozeným postupem zkoumání kinetického tvaru 
vašeho prostředí. Můžete chápat každou barvu nebo paprsek, že je, jak jsme 
řekli, velmi specifickým a přesným rozdělením inteligentního nekonečna, 
jak ho reprezentuje inteligentní energie, přičemž každý paprsek byl dříve 
prozkoumán v jiném ohledu.1 

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

28.3 T A Z A T E L  Toto světlo se objevilo jako následek vibrace, která je 
následkem Lásky. Hodlám se zeptat, zda je toto tvrzení správné. Je to 
správně? 

R A  Já jsem Ra. Toto tvrzení je správné. 

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

R A  Já jsem Ra. To je docela správně. 

28.5 T A Z A T E L  Děkuji. Přemýšlím, co je katalyzátorem nebo aktivátorem 
rotace. Co způsobuje rotaci, takže se světlo soustřeďuje do našich fyzických 
nebo chemických prvků? 

                                                             
1  „Rozdělení“ může být v tomto kontextu definováno jako „rozdělení a přiřazení na 

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

28.6 T A Z A T E L  Kdy se individualizace nebo individualizovaná část vědomí dostane 
do hry? Jak se tato individualizace objeví a v jakém bodě převezme 
individualizované vědomí práci nad základním světlem? 

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

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

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

28.7 T A Z A T E L  Děkuji. Vytvořila jednotka vědomí, individualizovaná 
jednotka vědomí, řekněme, jednotku stvoření? Uvedu příklad. 

Vytvořilo by jedno individualizované vědomí jednu galaxii hvězd toho 
typu, jenž obsahuje mnoho milionů hvězd? Stává se to? 

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

28.8 T A Z A T E L  Vezměme jako příklad planetu, na které nyní jsme, a řekněte mi, 
kolik ze stvoření bylo vytvořeno stejným Logosem, jenž vytvořil tuto 
planetu. 

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

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

R A  Já jsem Ra. To je správně. 

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

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

28.11 T A Z A T E L  Mohl byste mi říct, co máte na mysli „zjevným paradoxem“? 

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

28.12 T A Z A T E L  Děkuji. Mohl byste prosím nechat nástroj zakašlat? 

R A  [Zakašlání.] 

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

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

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

28.14 T A Z A T E L  Existuje nějaký důvod, proč jsou některé části mnohem 
efektivnější v učení? 

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

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

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

28.16 T A Z A T E L  Říkáte tedy, že existuje nekonečné množství oktáv úrovní od jedné 
do osmi? 

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

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

28.17 T A Z A T E L  Děkuji. Mohli byste prosím nechat nástroj znovu zakašlat? 

R A  [Zakašlání.] 

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

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

28.19 T A Z A T E L  Říkáte tedy, že v té době nemáme pouze polaritu elektrického 
náboje, ale také polaritu ve vědomí? 

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

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

28.20 T A Z A T E L  Předpokládám, že proces stvoření pak po původním stvoření 
hlavní galaxie pokračuje další individualizací vědomí Logosu, takže existuje 
mnoho, mnoho částí individualizovaných vědomí, která vytvářejí další 
prvky, jak můžete říct, pro prožití všeho v galaxii. Je to správně? 

R A  Já jsem Ra. To je správně, protože v rámci, řekněme, vedení nebo 
způsobů Logosu mohou sub-Logosy nalézt rozmanité prostředky odlišných 
zkušeností, aniž by zmenšovaly nebo rozšiřovaly tyto způsoby [Logosu]. 
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28.21 T A Z A T E L  Děkuji. A jelikož jsme na konci, pouze se zeptám, zda existuje 
cokoliv, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v pohodlí nebo pomoci 
kontaktu? 

R A  Já jsem Ra. Tento nástroj je dobře přizpůsoben. Jste svědomití. 

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



 

Relace 29 
23. února 1981 

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

29.1 T A Z A T E L  Je naše slunce (tato sluneční soustava), jak jej známe, sub-
Logosem, nebo fyzickou manifestací sub-Logosu? 

R A  Já jsem Ra. To je správně. 

29.2 T A Z A T E L  Pak předpokládám, že tento sub-Logos vytvořil tento planetární 
systém ve všech jeho úrovních. Je to správně? 

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

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

R A  Já jsem Ra. Prosím přeformulujte. 

29.4 T A Z A T E L  Říkám, že existuje zhruba 250 miliard hvězd nebo sluncí, něco 
jako naše, v této hlavní galaxii. Jsou všechny částí stejného sub-Logosu? 

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

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

R A  Já jsem Ra. To je správně. 

29.6 T A Z A T E L  Existují nějaké sub-sub-Logosy, které se nacházejí v našem 
planetárním systému a které jsou Logosem, jenž je „sub“ našeho slunce? 

R A  Já jsem Ra. To je správně. 
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29.7 T A Z A T E L  Řekl byste mi, jaký jeden z nich… Dal byste mi nějaký příklad 
jednoho z těchto… nazvu jej sub-sub-Logosů? 

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

29.8 T A Z A T E L  Pak každá entita, která existuje, by byla určitým typem sub nebo 
sub-sub-Logosem. Je to správně? 

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

29.9 T A Z A T E L  Pak planeta, na které zde chodíme, by byla určitou formou sub-
sub-Logosu. Je to správně? 

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

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

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

Stvoření jednoho nekonečného Stvořitele nemá polaritu, o které hovoříte. 

29.11 T A Z A T E L  Děkuji. Včera jste uvedl, že se planety v první úrovni nacházejí v 
bezčasovém stavu, s nímž začínají. Můžete mi říct, jak se efekt, který si 
uvědomujeme jako čas, dostane do bytí? 

R A  Já jsem Ra. Právě jsme vám popsali stav bytí každého Logosu. Proces, 
kterým se prostor/čas stane formou kontinua, je funkcí pečlivé konstrukce, 
řekněme, celkového nebo celistvého plánu vibračních stupňů, úrovní a 
potenciálů. Když se tento plán sloučí s myšlenkovými komplexy Lásky, pak 
se začnou objevovat fyzické manifestace; první manifestací je povědomí o 
vědomí. 
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Tehdy, když se toto sloučení nachází v bodě žití nebo bytí, v bodu nebo 
zřídla začátku, započne pak prostor/čas rozbalovat svůj svitek života. 

29.12 T A Z A T E L  Jak Láska vytváří vibraci… Uvedu prvně toto tvrzení. Řekněme, 
že věřím, že Láska vytváří vibraci v prostoru/času, aby vytvořila foton. Je to 
správně? 

R A  Já jsem Ra. To je v podstatě správně. 

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

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

29.14 T A Z A T E L  Co předpokládám je, že se rotace, kvantované zvyšující se rotace 
vibrací, objeví jako materiál těchto úrovní. Je to správně? 

R A  Já jsem Ra. To je v podstatě správně. 

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

R A  Já jsem Ra. To je nesprávně. 

29.16 T A Z A T E L  Můžete mi říct, jak se objeví gravitace? 

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

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

29.18 T A Z A T E L  Mám někdy potíže nalézt, mohl byste říci, oporu v tom, co hledám 
při pokusu nalézt metafyzické principy, mohl byste říci, za naší fyzickou 
iluzí 

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

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

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

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

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

29.20 T A Z A T E L  Děkuji. Pak když se naše planeta Země dostane plně do čtvrté 
úrovně, bude zde větší gravitace? 

R A  Já jsem Ra. Bude zde větší duchovní gravitace, a tudíž bude způsobovat 
hustější iluzi. 
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29.21 T A Z A T E L  Tato hustější iluze by tedy, předpokládám, zvýšila gravitační 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

R A  Já jsem Ra. To je výslovně správně. 

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

29.26 T A Z A T E L  Můžete mi říct, proč má každý komplex mysli/těla/ducha tento 
bod odstranění zkreslení jedinečný? 

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

29.27 T A Z A T E L  Pak říkáte, že neexistuje jediný stupeň, řekněme, čistoty 
potřebný k dotknutí se inteligentní energie skrze krystaly, ale může být 
široká škála v množství zkreslení, které může entita mít, ale každá entita 
musí dosáhnout svého určitého bodu, který můžu nazvat energizací 
schopnosti. Je to správně? 

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

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

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

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

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

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

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

29.31 T A Z A T E L  Je pro vás vůbec možné nás instruovat o konkrétních použitích 
krystalů? 

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

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

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

R A  Já jsem Ra. Toto bude poslední plná otázka této relace. 

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

Splňuje toto požadavky vašeho dotazu? 

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

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

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

Je zde dále nějaká krátká otázka předtím, než skončíme? 

29.34 T A Z A T E L  Existuje cokoliv, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v pohodlí 
nebo abychom vylepšili kontakt? 

R A  Já jsem Ra. Jste svědomití. Entita je dobře zarovnaná. 

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



 

Relace 30 
24. února 1981 

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

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

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

30.2 T A Z A T E L  Děkuji vám. Mohl byste odděleně definovat mysl, tělo a ducha? 

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

Mysl je komplexem, který odráží proudění ducha směrem dovnitř a 
proudění komplexu těla směrem ven. Obsahuje, co znáte jako city, emoce 
a intelektuální myšlení ve svých vědomějších komplexitách. Když se 
pohybujeme níže po stromu mysli, vidíme intuici, která je povahou více v 
kontaktu nebo vyladěnější s celkovým komplexem bytí. Když se 
pohybujeme níže ke kořenům mysli, nalézáme postup vědomí, které se 
postupně otáčí z osobní do racionální paměti, do vesmírných přítoků, a 
tudíž se stává přímým spojovatelem toho nosiče, který nazýváme 
komplexem ducha. 
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Komplex ducha je kanál, kde se mohou proudění směrem dovnitř ze všech 
rozličných univerzálních, planetárních a osobních prouděních slévat do 
kořenů vědomí a kde může být vědomí nasměrováno do brány 
inteligentního nekonečna skrze vyváženou inteligentní energii těla a mysli.1 

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

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

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

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

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

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

Z pohledu duchovního je tento kanál potom hodně otevřený díky 
nepotřebě charakteristiky zapomnění třetí úrovně. 

                                                             
1  Pro pohled na ilustraci metafory stromu mysli se podívejte do Knihy zdrojů 



 RELACE 30 253 

 
30.5 T A Z A T E L  Rád bych věděl, jak komplexy mysli/těla/ducha vznikají. Když se 

vrátíme zpět, jak to jen půjde, jak… Vznikají tak, že duch tvoří mysl a mysl 
tvoří tělo? Můžete mi toto sdělit? 

R A  Já jsem Ra. Žádáme, abyste zvážili, že se snažíte stopovat evoluci. Tato 
evoluce je taková, jak jsme popsali dříve2, že první je vědomí, v první 
úrovni, bez pohybu, náhodná věc. Zdali to nazvete komplexem mysli nebo 
těla je sémantickým problémem. My jej nazýváme komplexem mysli/těla a 
tím vždy připouštíme, že v nejjednodušší částečce tohoto komplexu se 
nachází jeden nekonečný Stvořitel ve své celistvosti; tento komplex 
mysli/těla pak objevuje v druhé úrovni růst a stáčí se směrem ke světlu a 
tím probouzí to, co nazýváte komplexem ducha, to, co zintenzivňuje 
spirálovitý pohyb nahoru směrem k lásce a světlu nekonečného Stvořitele. 

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

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

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

R A  Já jsem Ra. To je správně. 

30.7 T A Z A T E L  Tyto dva typy entit se zdají být, můžete říci, mezi sebou navzájem 
nekompatibilní. 

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

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

                                                             
2  Dříve popsáno v 13.15-21. 
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30.8 T A Z A T E L  Chápu. Program událostí, který jsem před několika týdny viděl, 
položil otázku, proč dinosauři vymizeli, můžete říct, náhle z této planety. 
Vím, že je to nedůležité, ale jenom jsem přemýšlel, jaký byl důvod. 

R A  Já jsem Ra. Tyto entity nemohly nakrmit svoje komplexy těla. 

30.9 T A Z A T E L  A nyní, koncept dvojpohlavního rozmnožování se poprvé vytvořil 
ve druhé úrovni. Je to správně? 

R A  Já jsem Ra. To je správně. 

30.10 T A Z A T E L  Můžete mi říct, jaká je filosofie za tímto mechanismem propagace 
tělového komplexu? 

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

30.11 T A Z A T E L  Bylo pak pro toto základním důvodem, původním důvodem zvýšit 
příležitost zažít jednoho Stvořitele? Je to správně? 

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

30.12 T A Z A T E L  Hraje proces dvojpohlavního rozmnožování nebo jeho filosofie roli 
v duchovním růstu entit druhé úrovně? 

R A  Já jsem Ra. Je tomu tak v izolovaných případech díky efektivním 
vnímáním u části entit nebo druhu. Pro mnohem větší část tomu tak ve 
druhé úrovni není; duchovní potenciály jsou těch z třetí úrovně. 

30.13 T A Z A T E L  Přemýšlel jsem, zda kocour Gandalf nějakým způsobem těžil z 
tohoto mechanismu nebo z jiných mechanismů ve zvyšování duchovního 
potenciálu nebo porozumění. 

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

30.14 T A Z A T E L  Děkuji vám. Můžete mi říct stručnou historii metafyzických zásad 
vývoje každé z našich planet okolo Slunce a jejich funkce s ohledem na 
vývoj bytostí? 

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

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

Co se týká entity vámi známé jako Mars, jak jste již diskutoval3, ta byla 
zastavena uprostřed své třetí úrovně, a tím nebyla schopná pokroku kvůli 
nedostatku příznivých podmínek [pro život dané úrovně] na svém povrchu. 
Tato planeta bude podstupovat léčení po určitou dobu vašich 
prostorových/časových milénií. 

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

Planeta známá jako Saturn má velkou spřízněnost s nekonečnou 
inteligencí, a proto byla a je ve svých magnetických polích času/prostoru 
obývána těmi, kteří si přejí chránit vaši soustavu. 

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

30.15 T A Z A T E L  Děkuji vám. Přemýšlel jsem, zda i některé z ostatních planet 
prodělaly metafyzickou evoluci. Včera jste uvedl, že velká část tohoto 
galaktického systému duchovně přebývá jako část Logosu. Myslíte tímto, 

                                                             
3  Diskutováno v 9.6-11, 10.6, 14.3, 18.20, 19.5, 20.17-18, 20.20, 20.26 a 21.8. 
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že hvězdy blíže ke středu tohoto galaktického systému nemají planetární 
systémy? Je to správně? 

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

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

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

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

30.17 T A Z A T E L  Nástroj by rád věděl, zda byste jí mohl říct, zda by tento předmět, 
kterému se říká Sam Millarův polarizátor, pomohl nebo nepomohl jejímu 
fyzickému zdraví. Můžete to udělat? 

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

30.18 T A Z A T E L  Děkuji vám. Existuje cokoliv, co můžeme udělat, aby byl nástroj 
ve větším pohodlí nebo pro vylepšení kontaktu? 

R A  Tento nástroj je dobře vyvážen a kontakt je takový, jaký by měl být. 
Tento nástroj má určité obtíže zkreslení, které byste nazvali svalovou křečí, 
a to způsobuje v nehybné pozici [určité] nepohodlí. Tudíž nástroj 
opouštíme. 
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Já jsem Ra. Vedete si dobře, mí přátelé. Zanechávám vás v lásce a světle 
jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte tedy kupředu, s radostí v síle a míru 
jednoho Stvořitele. Adonai. 



 

Relace 31 
25. února 1981 

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

31.1 T A Z A T E L  Rád bych prvně položil otázku za samotný nástroj. Požaduje vědět, 
zda by pro ni bylo nyní vhodné chodit o samotě, když se cítí lépe.1

 

R A  Já jsem Ra. To je přijatelné. 

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

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

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

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

Ve čtvrtém paprsku existují dvě možnosti. Prvně, pokud oba vibrují 
ve třetím* paprsku, proběhne vzájemně posilující přesun energie, ten 
negativní nebo ženský, jak jej nazýváte, čerpající energii z kořenů bytí 
vzhůru skrz centra energií, tedy je fyzicky posílen; ta pozitivní nebo 

                                                             
1  Carla ušla 5-8 km za den, a po té příhodě, kdy nebyla schopná dýchat a málem 

omdlela, bylo cítěno, jako bezpečnostní opatření, aby ji doprovázel na těchto 
procházkách Jim. V této otázce se Carla ptala, zdali může chodit bez Jima po svém 
boku. 
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mužská polarita, jak je to viděno ve vaší iluzi, nachází tento přesun 
energie jako inspiraci, která uspokojuje a živí duchovní porci 
komplexu těla/mysli/ducha, tedy jsou oba polarizováni a uvolňují 
přebytek toho, čeho mají oba v hojnosti z podstaty inteligentní 
energie, tedy negativní/intuitivní, pozitivní/fyzické energie, jak je 
můžete nazývat; tento přesun energie je zablokován jen tehdy, pokud 
jedna nebo obě entity mají strach z vlastnictví, z bytí vlastněn, z touhy 
po vlastnictví nebo z touhy po bytí vlastněn. 

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

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

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

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

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

R A  Já jsem Ra. Přenos energie zahrnuje uvolnění potenciálních energií 
napříč, řekněme, zesíleným prostorem. Přesuny sexuálních energií se 
objevují díky polarizaci dvou komplexů mysli/těla/ducha, přičemž každý z 
nich obsahuje určitý rozdíl potenciálu jeden od druhého. Povaha přenosu 



260 RA KONTAKT: UČENÍ ZÁKONA JEDNOTY 

energie nebo zablokování této energie je pak funkcí interakce těchto dvou 
potenciálů. V případech, kdy se odehrává přenos, to můžete přirovnat k 
[elektrickému] obvodu, který je uzavřen. Tuto aktivitu můžete také chápat, 
stejně jako všechny experimentální aktivity, jako Stvořitele prožívajícího 
sám Sebe. 

31.3 T A Z A T E L  Bylo by to pak tím primárním mechanismem, jak Stvořitel sám 
Sebe prožívá? 

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

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

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

31.4 T A Z A T E L  Můžete poněkud rozvézt koncept toho, že toto konání nejenom 
dovoluje Stvořiteli lépe sám Sebe poznat, ale také v naší úrovni vytváří 
potomka nebo zpřístupňuje cestu pro jinou entitu, aby vstoupila do [této] 
úrovně? 

R A  Já jsem Ra. Jak jsme dříve řekli, přenosy sexuální energie zahrnují přenos 
červeného paprsku, který je náhodný a který je funkcí pokusu druhé úrovně 
růst, přežít, řekněme. To je správnou funkcí sexuální interakce. Potomek, 
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jak jste nazvali inkarnovanou entitu, který přijímá příležitost komplexu 
mysli/ducha nabídnutou tímto náhodným aktem nebo událostí nazvanou 
oplodněním vajíčka spermií, umožňuje entitě mít příležitost vstoupit do 
této úrovně jako inkarnovaná entita. 

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

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

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

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

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

31.6 T A Z A T E L  Přemýšlel jsem, zda existuje nějaký princip ohledně faktu, že 
sexuální spojení nevede nezbytně k oplodnění. Nezajímám se o chemické 
nebo fyzické principy. Zajímá mě, zda existují či neexistují nějaké 
metafyzické principy, které vedou k tomu, že pár má dítě nebo nemá, nebo 
zda je to čistě náhodné? 

R A  Já jsem Ra. Je to náhodné s určitými limity. Pokud entita dosáhla stáří 
[vibrace], kde si vybírá základní strukturu životní zkušenosti, může si pak 
tato entita vybrat inkarnovat se do fyzického komplexu, který není schopný 
reprodukce. Takže nalézáme některé entity, které si zvolily být 
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neplodnými. Jiné entity, za použití svobodné vůle, používají různá zařízení, 
aby si zajistili neplodnost. Kromě těchto okolností je to okolnost náhodná. 

31.7 T A Z A T E L  Děkuji vám. Dříve v materiálu jste zmínil „magnetickou 
přitažlivost“. Mohl byste tento termín definovat a rozvést jej? 

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

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

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

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

31.9 T A Z A T E L  Proč hustota obyvatel vytváří tato zmatení? 

R A  Já jsem Ra. Dvojpohlavní touha reprodukce má svůj cíl, nejenom 
jednoduchou reproduktivní funkci, ale obzvláště touhu sloužit ostatním, 
která je touto aktivitou probuzena. 

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

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

31.10 T A Z A T E L  Zhruba kolik předchozích inkarnací, řekněme, by měla entita 
muže v této inkarnaci muset v minulosti mít jako žena, aby měla v této 
inkarnaci vysoce homosexuální orientaci? Jen zhruba. 

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

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

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

R A  Já jsem Ra. To je částečně správně. Díky povaze sexuálních zkušeností 
[provedených] o samotě je ve většině případů nepravděpodobné, že to, co 
nazýváte masturbací, má vtiskující účinek na pozdější zkušenosti. 

To je podobně pravda s některými ze střetnutí, která mohou být viděna 
jako homosexuální mezi těmi této věkové skupiny. Místo toho jsou to často 
nevinná cvičení ze zvědavosti. 

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

31.12 T A Z A T E L  Používá skupina Orionu toto, řekněme, jako bránu, aby vtiskla 
entitám, řekněme, preference, které mohou vytvořit negativní polarizaci? 

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

31.13 T A Z A T E L  Existuje nějaká emotivní předpojatost, která nemá nic společného 
s mužskou/ženskou sexuální polaritou, která může v entitě vytvořit 
nahromadění sexuální energie? 

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

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

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

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

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

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

R A  Já jsem Ra. Příčinou tohoto není skupina Orionu. Je to svobodná volba 
vašich lidí. Je to poněkud obtížné vysvětlit. Pokusíme se. 
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Přesuny a zablokování sexuální energie jsou spíše manifestací nebo 
fundamentálním příkladem, než by tomu bylo jinak. A proto jak se vaši 
lidé otevřeli konceptům agrese a nenasytnosti vlastnictví, začala se tato 
různá zkreslení filtrovat směrem dolů skrze strom mysli do vyjádření 
komplexu těla s tím, že sexuální vyjádření je základem tohoto komplexu. 
Tudíž jsou tato zablokování sexuální energie, i když je Orion ovlivnil a 
zintenzivnil, v podstatě produktem [způsobu] bytí volně zvoleným vašimi 
lidmi. 

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

31.16 T A Z A T E L  Pouze potřebuji vědět, zda toto pak funguje skrze racionální 
paměť, aby se určitým způsobem infikovala celá populace. Stává se to? 

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

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

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

Vše je v pořádku. Jste svědomití. 

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



 

Relace 32 
27. února 1981 

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

32.1 T A Z A T E L  Mám malou otázku od Jima, kterou bych sem teď vložil. Přečtu ji.  

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

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

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

Za druhé, tímto nástrojem byly do velmi vysokého stupně demonstrovány 
způsoby ochrany proti jakémukoliv negativnímu nebo vysilujícímu vlivu 
pro ty na pozitivní cestě. Zvažte, chcete-li, potenciály, které tato konkrétní 
příhoda měla pro vstoupení negativních vlivů do nástroje. Tento nástroj 
myslel na Stvořitele ve své samotě i ve svých činech s ostatními-já, neustále 
chválil a dával poděkování Stvořiteli za prožitky, které zažíval.  

To na oplátku dovolilo této konkrétní entitě, aby vyzařovala k ostatním-já 
takové energie, které se staly katalyzátorem pro otevření a zesílení 
schopnosti ostatních-já jednat v pozitivněji polarizovaném stavu. Vidíme 
tudíž ochranu jako velmi jednoduchou. Dejte díkůvzdání za každý 
moment. Dívejte se na sebe a ostatní-já jako na Stvořitele. Otevřete srdce. 
Vždy poznejte světlo a chvalte to. To je veškerá nezbytná ochrana. 
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32.2 T A Z A T E L  Děkuji vám mnohokrát. Nyní budu pokračovat s materiálem z 

předvčerejšího dne. Naše téma je, jak se sexuální polarita v evoluci chová 
jako katalyzátor a jak nejlépe tento katalyzátor použít. Když se vrátím k 
materiálu, doplním několik mezer, kterým jsme možná v daný moment 
moc dobře nerozuměli. 

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

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

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

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

32.3 T A Z A T E L  V materiálu, který jste přednesl 17. února, jste uvedl: „Ve třetím 
paprsku existují dvě možnosti. Prvně, pokud oba vibrují ve třetím paprsku, 
proběhne vzájemně posilující přesun energie.“ Jaké barvy je v tomto 
materiálu třetí paprsek? 
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R A  Já jsem Ra. Paprsek, o kterém jsme v tom materiálu hovořili, by měl 
správně být zelený paprsek nebo čtvrtý paprsek. 

32.4 T A Z A T E L  Takže bych měl změnit ten třetí na čtvrtý? 

R A  Já jsem Ra. To je správně1. Prosím pokračujte ve vyhledávání chyb, které 
mají co do činění s číslováními, jak je nazýváte, jelikož tento koncept je pro 
nás cizí a musíme překládat, chcete-li, když používáme čísla. To je 
pokračující slabina tohoto kontaktu kvůli odlišnosti našich a vašich 
způsobů. Vaše pomoc je vítána. 

32.5 T A Z A T E L  OK. Děkuji vám. Věřím, že jsme prozatím bohatě pokryli zelený 
paprsek, takže hodlám přeskočit zelený paprsek a přejdu k modrému 
paprsku.  

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

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

Bude poznamenáno, že jakmile bylo dvěma myslemi/těly/duchy během 
soužití2 dosaženo přesunu energie zeleného paprsku, jsou další paprsky k 
dispozici, aniž by pro obě entity bylo nezbytné postupovat stejně. Tudíž 
entita vibrující modrým paprskem nebo entita vibrující indigovým 
paprskem, jejíž ostatní vibrace paprsků jsou jasné, může sdílet tuto energii 
s druhým-já zeleného paprsku, a tím působit jako katalyzátor pro 
pokračující učení/vyučování druhého-já. Dokud druhé-já nedosáhne 
zeleného paprsku, nejsou takové přesuny energií skrze paprsky možné. 

32.6 T A Z A T E L  Moje další otázka se týkala indigového paprsku. Existuje nějaký 
rozdíl mezi přesunu energie indigového a modrého paprsku? 

                                                             
1  Byla přidána poznámka pod čarou v 26.38. 
2  Poznámka překladatele: Ra použili termín „mating“, ačkoliv se dá předpokládat, že se 

jedná o vztah k přenosu sexuální energie, může jít také o vzájemné soužití dvou 
partnerů, a tudíž by se přenos neomezoval jenom na sexuální aktivitu. 
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R A  Já jsem Ra. Indigový paprsek je paprskem, řekněme, uvědomění 
Stvořitele jako sebe sama; tudíž ten, jehož vibrace indigového paprsku byly 
aktivovány, může nabídnout přesun energie od Stvořitele ke Stvořiteli. To 
je počátek posvátné povahy toho, co nazýváte vaším dvojpohlavním 
rozmnožovacím aktem. Ve své nabídce druhému-já je jedinečným, 
nesoucím vše, celistvost, jednotu. 

32.7 T A Z A T E L  A pak nakonec fialový paprsek. Jaký je rozdíl mezi fialovým 
paprskem a ostatními? 

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

32.8 T A Z A T E L  Dochází k přechodům energií této povahy ve čtvrté, páté, šesté a 
sedmé úrovni? Myslím tím všech paprsků. 

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

[Tento] proces je v páté a šesté úrovni odlišný od toho, kterému můžete 
porozumět. Avšak v těchto případech je stále založen na polaritě. V sedmé 
úrovni tato konkrétní výměna energie neexistuje, jelikož je nepotřebné 
recyklovat komplexy těla. 

32.9 T A Z A T E L  Předpokládám z toho, na co jsme se předtím dívali… na Zemi 
dnes máme a v minulosti jsme měli Poutníky čtvrté, páté a šesté úrovně. 
Jakmile přicházejí na určitou dobu do inkarnace do fyzické části úrovně 
jako Poutník, jaké typy polarizací s ohledem na tyto různé paprsky 
shledávají, že je ovlivňují? Můžete mi to říct? 

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

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

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

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

32.10 T A Z A T E L  Můžete trochu rozvést, co myslíte „úplnou fúzní povahou“? 

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

32.11 T A Z A T E L  Mělo by pak hodně Poutníků vyšších úrovní kvůli této rozdílné 
orientaci značné problémy s ohledem na inkarnaci ve třetí úrovni? 

R A  Já jsem Ra. Možnost/pravděpodobnost takových problémů, jak jste je 
nazval, kvůli šesté úrovni inkarnující se do třetí je poněkud velká. Není to 
nezbytně problémem, pokud byste jej takto nazval. Záleží to na unikátní 
orientaci každého komplexu mysli/těla/ducha, který zažívá tuto situaci 
nebo umístění vibračních relativit. 

32.12 T A Z A T E L  Můžete mi dát představu, jak odlišné barvy… Je obtížné položit 
tuto otázku. Stěží se mi dostává slov.  

Čeho se snažím dosáhnout, je, jak odlišné barvy, mohu říct, vznikají jako 
tyto funkce nebo esence, můžeme říct, počátku těchto barev jako funkce 
těchto různých vyjádřeních ve vědomí. Nevím, zda je tato otázka 
dostačující. 
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R A  Já jsem Ra. Tato otázka je pro nás dostatečně jasná, abychom se pokusili 
o vysvětlení toho, jak jste pozoroval, co není pro intelektuální mysl 
jednoduše uchopitelný materiál. Podstata vibrace je taková, že může být 
viděna, jako že má matematicky těsné nebo úzké kroky. Tyto kroky mohou 
být viděny tak, že mají hranice. Uvnitř každé hranice existuje nekonečno 
odstupňování vibrací nebo barev.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zanecháváme vás nyní v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. 
Jděte tedy kupředu, s radostí v síle a míru jednoho nekonečného Stvořitele. 
Adonai. 



 

Relace 33 
1. března 1981 

33.0 R A  Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. 
Nyní komunikuji. 

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

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

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

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

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

33.2 T A Z A T E L  Můžete nám předat radu, jak udržovat nejlepší možné podmínky 
pro udržení kontaktu? 

R A  Já jsem Ra. Předali jsme informace týkající se správného vyživování 
tohoto kanálu. Proto pouze zopakujeme dva obecné způsoby.  

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

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

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

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

33.4 T A Z A T E L  Myslel bych, že byste mohl dosáhnout skutečné barvy průchodem 
světla skrze krystal určité barvy. Je to správně? 

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

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

R A  Já jsem Ra. To je správně. 

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

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

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

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

R A  Já jsem Ra. To je přesně správně. 

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

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

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

Chápete nyní analogie více odpovídajícím způsobem? 

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

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

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

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

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

33.11 T A Z A T E L  Tento film ukazuje bod, o kterém jsme právě hovořili. A entita, 
plukovník, musel učinit v tomto bodě rozhodnutí. Jen jsem uvažoval s 
ohledem na polaritu, jeho polaritu. Mohl se buď podrobit, můžete říct, 
negativním silám, ale namísto toho si vybral bránit svého přítele. Je pro vás 
možné odhadnout, co je více pozitivně polarizující: bránit pozitivně 
orientovanou entitu nebo dovolit utlačování negativně orientovanými 
entitami? Můžete na to vůbec odpovědět? 
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R A  Já jsem Ra. Otázka zahrnuje jak čtvrtou úroveň, tak vaši vlastní a 
odpověď na ni může být nejlépe viděna činem entity nazvané Jehošua, 
kterou nazýváte Ježíš. Tato entita měla být chráněna svými přáteli. Entita 
svým přátelům připomněla, aby odložili meč. Tato entita pak sama sebe 
doručila, aby byla fyzicky usmrcena. Impuls ochraňovat milované ostatní 
já je jedním, který trvá do čtvrté úrovně, úrovně přetékající soucitem. Více 
než toto nemůžeme a nepotřebujeme povědět. 

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

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

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

33.13 T A Z A T E L  Je tento systém podle stáří také používán pro stranu služby sobě, 
aby se stala na své straně sklizně-schopnou? 

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

33.14 T A Z A T E L  OK. Rád bych, abyste vytvořil seznam všech hlavních mechanismů 
navržených k poskytnutí katalytických zkušeností, které nezahrnují 
interakci s ostatními-já. To je první část otázky, kterou položím. 
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R A  Já jsem Ra. Chápeme z této otázky, že si uvědomujete, že primárním 
mechanismem pro katalytické zkušenosti ve třetí úrovni jsou ostatní já. 
Seznam ostatních katalytických vlivů: za prvé, vesmír Stvořitele; za druhé, 
vlastní já. 

33.15 T A Z A T E L  Můžete vyjmenovat jakékoliv pod-kategorie pod vlastním já, které 
by… nebo způsoby, kterými vlastní já katalyticky jedná, aby produkovalo 
zkušenost? 

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

33.16 T A Z A T E L  Měl jsem na mysli možná katalyzátor fyzické bolesti. Jak se to… 
Je to zahrnuto do této pod-kategorie? 

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

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

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

33.18 T A Z A T E L  Věřím, že toto je prozatím dostačující. 

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

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

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

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

33.20 T A Z A T E L  Jen nepatrný dovětek k té otázce: jak by vypadaly paprsky páté a 
šesté úrovně? 

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

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

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

Můžete se v rychlosti zeptat na jednu další otázku. 

33.21 T A Z A T E L  Pak se zeptám, zda existuje cokoliv, co můžeme udělat, aby byl 
nástroj více v pohodlí nebo zlepšit kontakt? 

R A  Já jsem Ra. Tato práce je v pořádku. Pokoušíte se být svědomití. 
Děkujeme vám. Můžeme říct, že jsme si užili vaši vizi, jak náš společenský 
paměťový komplex pije jednu z vašich tekutin, když jsme mluvili skrze 
tento nástroj. 

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



 

Relace 34 
4. března 1981 

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

34.1 T A Z A T E L  Nástroj by rád věděl, zda by dvě krátká cvičení denně byla pro ni 
lepší než jedno dlouhé. 

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

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

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

34.3 T A Z A T E L  Je pro vás možné mi říct, co jsem zažil, věřím, že to bylo kolem 
roku 1964, když jsem si v meditaci uvědomoval to, co bych považoval za 
odlišnou úroveň a odlišnou planetu, a kdy se zdálo, že prožívám pohyb na 
tu planetu? Je pro vás možné mi říct, jaká to byla zkušenost? 

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

34.4 T A Z A T E L  Děkuji vám. Mohl byste definovat karmu? 

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

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

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

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

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

R A  Já jsem Ra. Všimli jsme si vašeho zájmu o katalyzátor bolesti. Tato 
zkušenost je mezi vašimi entitami velmi běžná. Může se jednat o bolest 
fyzického komplexu. Častěji se jedná o mentální a emocionální komplex. 
V nemnohých případech je bolest povahy duchovního komplexu. To 
vytváří potenciál pro učení. Lekce k učení se různí. Téměř pokaždé tyto 
lekce obsahují trpělivost, toleranci a schopnost doteku světla. 

Velice často má katalyzátor emocionální bolesti – ať už se jedná o smrt 
fyzického komplexu jednoho ostatního-já, které je milováno, nebo o 
nějakou jinou zdánlivou ztrátu – za následek opak, a to trpkost, 
netrpělivost, mrzutost. To je katalyzátor, který selhal. V těchto případech 
se pak objeví další poskytnutý katalyzátor, aby pro nemanifestované já 
nabídl další příležitosti objevení sebe sama jako zcela postačujícího 
Stvořitele, který obsahuje vše, co existuje, a je plný radosti. 
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34.7 T A Z A T E L  Hraje to, co nazýváme nakažlivými nemocemi, nějakou roli v 
tomto procesu s ohledem na nemanifestované já? 

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

34.8 T A Z A T E L  Jakou roli v tomto procesu hraje to, co nazýváme vrozenými 
vadami? 

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

34.9 T A Z A T E L  Děkuji vám. Mohl byste mi dát stejný typ informací o vlastním já 
ve vztahu ke společenskému já? 

R A  Já jsem Ra. Nemanifestované já může nalézt takové své lekce, které 
rozvíjejí jakékoliv z center energetických přítoků komplexu 
mysli/těla/ducha. Interakce společenského a vlastního já se nejčastěji 
zaměřují na druhé a třetí energetické centrum. Tudíž ti nejaktivnější v 
pokusech předělat nebo pozměnit společnost jsou těmi, kteří pracují na 
základě pocitů, že jsou osobně správní nebo že mají odpovědi, které usadí 
moc do správnější konfigurace. To může být viděno jako úplná cesta od 
negativní po pozitivní orientaci. Obojí aktivuje tato centra energetického 
paprsku. 

Těch, jejichž touhy pomoct společnosti jsou podstaty zeleného paprsku 
nebo vyšší, existuje málo. Málo jich však je kvůli chápání, můžeme říct, 
čtvrtého paprsku, že volně dávaná univerzální láska je více žádoucí než 
knížectví nebo i přeskupování lidí nebo politických struktur. 

34.10 T A Z A T E L  Pokud by byla entita silně předpojatá směrem k pozitivním 
společenským činům, co by to udělalo jejímu žlutému paprsku v auře 
oproti entitě, která by chtěla vytvořit společenské impérium a vést ho 
železnou pěstí? Jaký by byl rozdíl v aktivitě žlutého paprsku těchto dvou 
entit? 
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R A  Já jsem Ra. Vezměme dvě takové pozitivně orientované aktivní duše, 
které již nejsou ve vašem fyzickém času/prostoru. Ten, kdo je známý jako 
Albert, který se za účelem, aby se mohl léčit, vydal do zvláštní a pro něj 
barbarské společnosti. Tato entita byla schopna zmobilizovat veliké 
množství energie a toho, co nazýváte penězi. Tato entita vynaložila mnoho 
energie zeleného paprsku jako léčitel i jako milovník vašeho nástroje 
známého jako varhany. Žlutý paprsek této entity byl jasný a krystalický 
díky snahám potřebným pro obstarání prostředků pro vyhlášení svých 
snah. Avšak zelený paprsek a modrý paprsek byly také ohromně brilantní 
podstaty. Vyšší úrovně, jak je můžete nazvat, byly aktivovány, [přitom] 
nižší, jak je můžete nazvat, energetické body zůstaly ve vyváženém bytí 
docela, docela jasné. 

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

34.11 T A Z A T E L  Mohl byste mi říct příjmení Alberta a Martina? 

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

34.12 T A Z A T E L  Myslel jsem, že to bylo správně, ale nebyl jsem si jist. Můžete mi 
dát stejným typ informací, které jsme zde dostali, s ohledem na 
nemanifestované já, které interaguje mezi sebou a přístroji, hračkami atd. 
– vynálezy? 

R A  Já jsem Ra. V této konkrétní situaci se znovu koncentrujeme z větší části 
na oranžové a žluté energetické centrum. 

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

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

34.13 T A Z A T E L  Jaký je obecný celkový účinek televize na naši společnost s ohledem 
na tento katalyzátor? 

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

34.14 T A Z A T E L  Můžete mi dát stejný typ informací, nad kterými jsme nyní 
pracovali, s ohledem na vztah vlastního já s válkou a zvěstech o válce? 

R A  Já jsem Ra. Můžete to vidět ve vztahu s vašimi přístroji. Tento vztah 
války s vlastním já je základním vnímáním dozrávající entity. Existuje 
veliká šance urychlení v jakémkoliv touženém směru. Někdo se může 
polarizovat negativně tím, že předpokládá agresivní postoje ať už z 
jakéhokoliv důvodu. Někdo se může nacházet v situaci války a polarizovat 
se poněkud směrem k pozitivitě, přičemž aktivuje oranžový, žlutý a pak 
zelený hrdinskými, pokud je tak můžete nazvat, činy pro záchranu 
komplexů mysli/těla/ducha ostatních-já. 

Konečně, někdo si může velmi silně polarizovat třetí paprsek1 vyjádřením 
principu univerzální lásky zcela na úkor jakémukoliv zkreslení směrem k 
účasti v agresivních činech. Tímto způsobem se entita může stát vědomou 
bytostí ve velmi krátkém časovém rozpětí vašeho času/prostoru. To může 
být viděno jako to, co byste nazvali traumatickým pokrokem. Je třeba 
poznamenat, že mezi vašimi lidmi velké procento veškerého pokroku má 
trauma jako katalyzátor. 

34.15 T A Z A T E L  Právě jste ve svém tvrzení použil termín třetí paprsek. Byl to 
termín, který jste mínil použít? 

R A  Já jsem Ra. Zamýšleli jsme zelený paprsek. Naše obtíž leží v našem 
vnímání červeného paprsku a fialového jako fixních; tudíž vnitřní paprsky 

                                                             
1  Měl by to být čtvrtý paprsek. Ra opravil chybu v následující odpovědi. 
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jsou ty, které kolísají a mají být pozorovány jako ty indikace stáří v 
pokusech utvořit sklizeň. 

34.16 T A Z A T E L  Byl by pak červený paprsek, intenzivní červený paprsek, použit 
jako ukazatel stáří, systému stáří inkarnace, stejně jako intenzivní fialový 
paprsek? 

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

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

34.17 T A Z A T E L  Je pro vás možné použít příklad našeho generála Pattona a sdělit 
mi, jaký na něj měla válka v jeho vývoji účinek? 

R A  Já jsem Ra. Toto bude poslední plná otázka tohoto sezení. Ten, o kterém 
mluvíte a který je známý jako George, byl jedním, kterému programování 
předešlých inkarnací vytvořilo vzor nebo setrvačnost, která byla v jeho 
inkarnaci ve vašem času/prostoru neodolatelná. Tato entita byla silné 
aktivace žlutého paprsku s častými otevřeními zeleného paprsku a 
příležitostnými otevřeními modrého paprsku. Avšak nebyl schopný 
přerušit charakter předchozích traumatických zkušeností agresivní povahy. 

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

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

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

R A  Já jsem Ra. To je přesně správně. 

34.19 T A Z A T E L  Děkuji vám. Pak se pouze zeptám, zda existuje cokoliv, co můžeme 
udělat, aby byl nástroj více v pohodlí nebo zlepšit kontakt? 

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



 

Relace 35 
6. března 1981 

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

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

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

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

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

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

Ten, který je znám jako Franklin, se velmi rychle vyvinul skrze červený, 
oranžový, žlutý a zelený [paprsek] a v útlém věku, jak byste řekli, začal 
pracovat v energetickém centru modrého paprsku. Tento rapidní růst se 
odehrál díky za prvé, předchozím úspěchům v aktivaci těchto paprsků; za 
druhé, díky relativnímu komfortu a volnému času své brzké existence; za 
třetí, díky silné touze na straně entity se vyvíjet. Tato entita vytvořila pár s 
entitou, jejíž vibrace modrého paprsku byly síly více než rovné její vlastní, 
a tudíž dostávala katalyzátor pro další růst v této oblasti, což mělo vydržet 
napříč inkarnací. 
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Tato entita měla určité obtíže s pokračující aktivitou zeleného paprsku 
kvůli nadměrné energii, která byla dána do aktivit ve zkresleních týkajících 
se ostatních-já, ve zkresleních směrem k získávání moci. To si vyžádalo na 
fyzickém nosiči svou daň, jak to můžete nazvat. 

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

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

35.2 T A Z A T E L  Chtěl bych vyjasnit dvě věci. Byla pak Franklinovou učitelkou jeho 
manželka? Je to správně? 

R A  Já jsem Ra. To je správně. 

35.3 T A Z A T E L  Za druhé, přivodil si Franklin omezení na svém fyzickém těle sám? 

R A  Já jsem Ra. To je částečně správně. Základní pokyny pro lekce a důvody 
inkarnace byly pečlivě stanoveny před inkarnací bytostným celkem 
komplexu mysli/těla/ducha. Pokud by se ten, který je známý jako Franklin, 
vyvaroval nadměrného užívání si nebo oddanosti ke 
konkurenceschopnosti, jež může být viděna jako vlastní procesům jeho 
povolání, neměla by tato entita omezení. 

Avšak touha sloužit a růst byla v tomto programování silná, a když 
příležitosti začaly díky zkreslením směrem k lásce k moci ustávat, byl 
omezující faktor entity aktivován. 

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

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

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

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

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

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

R A  Já jsem Ra. Můžeme hovořit pouze o dvou entitách, které mohou být 
sklizně-schopné v negativním smyslu, jelikož ostatní jsou stále ve fyzické 
inkarnaci: jeden vám známý jako Hermann; druhý známý, jak je 
preferováno jej nazývat, jako Himmler. 
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35.6 T A Z A T E L  Děkuji vám. Dříve jsme diskutovali o Abrahamu Lincolnovi jako 
spíše o unikátním případu.1 Je pro vás možné nám říct, jaké byl orientace, 
proč bytost čtvrté úrovně použila Abrahamovo tělo a kdy toto s ohledem 
na aktivity, které se odehrávaly v naší společnosti té doby, nastalo? 

R A  Já jsem Ra. Je to možné. 

35.7 T A Z A T E L  Bylo by toto pro čtenáře hodnotné vědět, ve vašem odhadu? 

R A  Já jsem Ra. Musíte zformovat vaše dotazy podle vaší soudnosti. 

35.8 T A Z A T E L  Dobře, v tom případě bych chtěl znát motivaci pro užití těla 
Abrahama Lincolna toho času. 

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

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

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

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

Planetární energie byly v té době v tom, co této entitě připadalo být 
kritickým bodem, protože tomu, co znáte jako svobodu, se dostalo přijetí 
jako možnosti mezi mnoha lidmi. Tato entita viděla práci vytvořenou těmi, 
co začali demokratický koncept svobody, jak ji nazýváte, v nebezpečí, že 
bude zkrácena nebo zrušena zvyšujícím se přesvědčením a použitím 
principu zotročování entit. To je ve vaší úrovni negativní koncept poměrně 

                                                             
1  Bylo dříve diskutováno ve 26.15–26.17. 
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závažné povahy. Proto tato entita postoupila vpřed do toho, co viděla jako 
bitvu za světlo, bitvu za zacelení trhlin v konceptu svobody. 

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

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

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

R A  Já jsem Ra. Vše je v pořádku. Zanechávám vás, mí přátelé, v lásce a světe 
jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte kupředu, a proto s radostí v síle a 
míru jednoho Stvořitele. Adonai. 



 

Relace 36 
10. března 1981 

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

36.1 T A Z A T E L  V dřívějších komunikacích jste mluvil o komplexním celku 
mysli/těla/ducha. Mohl byste nám prosím říct definici komplexního celku 
mysli/těla/ducha? 

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

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

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

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

Komplexní celek mysli/těla/ducha je to, co by mohlo být voláno aspektem 
vyššího já právě tak, jako komplex mysli/těla/ducha volá vyšší já. V jednom 
případě máte strukturovanou situaci uvnitř kontinua prostoru/času s 
vyšším já, které má k dispozici celistvost zkušeností, které byly entitou 
nasbírány, a velmi pevné chápání lekcí, jež mají být v této úrovni naučeny. 
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Komplexní celek mysli/těla/ducha je jako tekuté písky a je v určité části 
kolekcí souběžných vývojů stejné entity. Tyto informace jsou k dispozici 
pro aspekt vyššího já. Tento aspekt může pak použít tyto promítnuté 
pravděpodobnostní/možné vortexy, aby lépe pomohl v tom, co byste 
nazvali programováním budoucího života. 

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

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

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

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

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

36.5 T A Z A T E L  Mohl byste prosím dát příklad entity, možná z naší historické 
minulosti, možná jakékoliv entity, kterou byste mohl vybrat, pokud si ji 
nepřejete jmenovat, a dát příklad toho, jak by tento typ programování 
vyšším já zapříčinil vzdělání skrze souběžné existence? 
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R A  Já jsem Ra. Snad nejjednodušším příkladem této zdánlivé souběžnosti 
existence dvou já, které jsou ve skutečnosti jedním já ve stejném 
času/prostoru, je toto: nadduše, jak ji nazýváte, neboli vyšší já se zdá, že 
existuje souběžně s komplexem mysli/těla/ducha, kterému pomáhá. Není 
to vlastně souběžné, protože se vyšší já pohybuje ke komplexu 
mysli/těla/ducha, jak je třeba, z pozice vývoje entity, která by byla touto 
entitou považována, že je v budoucnosti. 

36.6 T A Z A T E L  Pak vyšší já pracuje z budoucnosti, jak tomu rozumíme. Jinými 
slovy by moje vyšší já pracovalo z toho, co považuji za svou budoucnost. Je 
to správně? 

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

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

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

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

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

R A  Já jsem Ra. To je správně. Vyšší já je určitým pokrokem uvnitř šesté 
úrovně mířící do sedmé. Poté, co bylo do sedmé v pořádku vstoupeno, stává 
se komplex mysli/těla/ducha zcela komplexním celkem mysli/těla/ducha, 
začíná shromažďovat duchovní hmotu a blíží se do úrovně oktávy. Tudíž 
ohlížení se dozadu je v tomto bodě ukončeno. 
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36.9 T A Z A T E L  Existuje vyšší já pro každou entitu povahy šesté úrovně? 

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

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

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

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

36.11 T A Z A T E L  Tyto kanály by pak byly otevřeny meditací a předpokládám, že 
intenzivní polarizace by v tomto pomohla. Je to správně? 

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

36.12 T A Z A T E L  Jako příklad vezmu toho, o kterém jste řekl, že byl nazýván 
Himmler. Z tohoto usuzujeme, že jeho vyšší já bylo šesté úrovně a bylo 
uvedeno, že si Himmler vybral negativní cestu. Pobývalo by pak jeho vyšší 
já v situaci typu negativní šesté úrovně? Mohl byste tento koncept rozvést? 

R A  Já jsem Ra. Neexistují žádné [negativní]1 bytosti, které dosáhli na 
manifestaci nadduše, což je čest/povinnost komplexního celku 
mysli/těla/ducha pozdější šesté úrovně, jak byste to nazvali ve svém měření 
času. Tyto negativně orientované komplexy mysli/těla/ducha mají obtíže, 

                                                             
1  Slovo „negativní“ není v nahrávce slyšet, avšak kontext napovídá, že se jedná o to, co 

Ra zamýšlel. 
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které, pokud je nám známo, nebyly nikdy překonány, protože po graduaci 
páté úrovně je [sice] rozum dostupný, musí se ale sladit se stejným 
množstvím lásky. Tuto lásku/světlo je velmi, velmi obtížné sjednotit, když 
je následována negativní cesta, a během dřívější části šesté úrovně si 
společenské komplexy negativní orientace vyberou uvolnit potenciál a 
přeskočit do pozitivní šesté úrovně. 

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

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

R A  Já jsem Ra. To je správně. 

36.14 T A Z A T E L  Byl Himmler jakýmkoliv způsobem v kontaktu se svým vyšším já 
v době, kdy byl inkarnovaný ve čtyřicátých letech 20. století? 

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

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

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

R A  Já jsem Ra. To je nesprávně. Negativní entita šesté úrovně je extrémně 
moudrá. Pozoruje duchovní entropii, která se [jí] objevuje kvůli nedostatku 
schopností vyjádřit jednotu šesté úrovně. Tudíž tím, že miluje Stvořitele a 
tím že si v určitém bodě uvědomí, že Stvořitel není jenom její já, ale také 
ostatní-já stejně tak jako její já, si tato entita vědomě vybere okamžité 
energetické přeorientování, takže může dále pokračovat ve své evoluci. 
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36.16 T A Z A T E L  Pak entita šesté úrovně, která dosáhla tohoto bodu v pozitivní 

orientaci, si může vybrat stát se tím, kterého nazýváme poutníkem, a 
přesunout se zpět. Přemýšlím, zda se to někdy stává negativně orientované 
entitě šesté úrovně. Přesouvá se některá zpět jako poutník? 

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

36.17 T A Z A T E L  Co je pak motivací pro… Ach, nechtě mě prosím prvně dokončit 
tu otázku. 

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

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

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

36.18 T A Z A T E L  Existují v naší historické minulosti nějaké příklady negativně 
polarizovaných poutníků šesté úrovně? 

R A  Já jsem Ra. Tyto informace by mohly být škodlivé. Zadržujeme je. 
Prosím pokuste se vidět entity okolo vás jako část Stvořitele. Nemůžeme to 
více vysvětlit. 

36.19 T A Z A T E L  Děkuji vám. Přemýšlel jsem, zda by způsobilost pro kontakt s Ra 
mohla zahrnovat… toho typu, který nyní děláme… mohla zahrnovat 
proniknutí tímto procesem zapomnění. Je to správně? 
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R A  Já jsem Ra. To je docela správně. 

36.20 T A Z A T E L  Jinak by Zákon zmatení toto zakázal? Je to správně? 

R A  To je správně. 

36.21 T A Z A T E L  Také jsem přemýšlel, zda bylo [číslo] tři nejmenší nezbytný počet 
pro tento typ práce. Je to správně? 

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

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

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

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

36.23 T A Z A T E L  Je pro nás někdy velmi těžké, byť jen pochytit malé procento 
chápání některých z těchto konceptů kvůli našemu omezení povědomí v 
této oblasti. Myslím, že určitá meditace o dnešní komunikaci nám pomůže 
s formováním otázek o těchto konceptech. 

R A  Já jsem Ra. Můžeme požádat o některé krátké dotazy před tím, než 
opustíme tento nástroj? 

36.24 T A Z A T E L  Jenom se zeptám na jednu krátkou, na kterou nemusíte být 
schopen odpovědět před tou konečnou… 

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

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

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

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

Jste svědomití. Nyní vás opustíme, mí přátelé. 

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



 

Relace 37 
12. března 1981 

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

37.1 T A Z A T E L  Je Ra obeznámen s výsledky našich dnešních snah nechat 
publikovat první knihu, kterou jsme udělali? 

R A  Já jsem Ra. To je správně. 

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

R A  Já jsem Ra. Je to možné. 

37.3 T A Z A T E L  Okomentujete to? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tímto způsobem můžete vidět své já, vaše vyšší já neboli Nadduši a váš 
komplexní celek mysli/těla/ducha jako tři body v kruhu. Jediný rozdíl je 
ten vašeho kontinua času/prostoru. Všechny jsou stejnou bytostí. 
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37.7 T A Z A T E L  Má každá entita individuální komplexní celek mysli/těla/ducha 

nebo sdílí nějaký počet entit stejný komplexní celek mysli/těla/ducha? 

R A  Já jsem Ra. Obě tato tvrzení jsou správná, když jsou zváženy vhodné 
podmínky času/prostoru. Každá entita má svůj celek a v bodě, kdy se 
planetární entita stane společenským paměťovým komplexem, celek tohoto 
sjednocení entit má také svou Nadduši a svůj celek společenského 
paměťového komplexu jako zdroj. Jako vždy, suma1, myšleno spirituálně, 
je větší než součet jeho částí, takže Nadduše společenského paměťového 
komplexu není sumou Nadduší entit svých členů, ale funguje způsobem, 
který jsme nazvali umocněním a který, jak jsme pochopili, preferujete 
nazývat zdvojnásobením. 

37.8 T A Z A T E L  Děkuji vám. Také děkuji za vysvětlení matematiky. To mě trápilo. 
Mohl byste definovat duchovní hmotu? 

R A  Já jsem Ra. Toto bude poslední plnou otázkou této relace. 

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

37.9 T A Z A T E L  Jelikož nechceme unavit nástroj, pouze se zeptám, zda existuje 
cokoliv, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v pohodlí nebo vylepšit 
kontakt? 

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

                                                             
1  Ra zde asi mysleli říci „celek“. 
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13. března 1981 

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

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

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

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

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

R A  Já jsem Ra. To je nesprávně v tom, že to umísťuje vůz před koně1, jak 
vaši lidé říkávají. To touha po tomto typu informací přitahovala tato data 
k vašim lidem. Toto nebylo z určitého důvodu předáno z vnějších vlivů; 
spíše to bylo touhou vašich národů. Od tohoto bodu dále je vaše uvažování 
správné v tom, že entity toužily po druhé šanci, kterou jste zmínil. 

38.3 T A Z A T E L  Jaký byl mechanismus naplňování touhy po informacích týkajících 
se nukleární energie? 

                                                             
1  Český ekvivalent: a) zapřáhnout koně za vůz; b) vzít věc za špatný konec 
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R A  Já jsem Ra. Jak rozumíme vašemu dotazu, mechanismem bylo to, co 
můžete nazvat inspirací. 

38.4 T A Z A T E L  Byla tato inspirace… Vštípila by entita osobě toužící po 
informacích [toto] myšlenkami? Fungoval by takto mechanismus 
inspirace? 

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

38.5 T A Z A T E L  Mohl byste mi říct, jak by každý z paprsků, od červeného po 
fialový, vypadal u dokonale vyvážené a nezkreslené entity? 

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

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

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

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

Možná jiný způsob, jak přistoupit k vašemu dotazu, je tento: V entitě s 
naplněným potenciálem se paprsky organizují jeden na druhý s rovnou 
vibrační oslnivostí a jiskrným leskem, dokud není okolní barva bílá. Toto 
je, co můžete nazvat potenciální vyvážeností ve třetí úrovni. 
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38.6 T A Z A T E L  Je možné pro planetu třetí úrovně vytvořit společenský paměťový 
komplex, který funguje ve třetí úrovni? 

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

38.7 T A Z A T E L  Mohl byste mi sdělit příklad planety této povahy, jak planety třetí 
úrovně typu služby ostatním, tak planety třetí úrovně typu službě sobě 
samým, na tomto stupni… dosažených podmínek? 

R A  Já jsem Ra. Pokud je nám známo, neexistují negativně orientované 
společenské paměťové komplexy třetí úrovně. Pozitivně orientované 
společenské paměťové komplexy třetí úrovně nejsou neslýchané, ale docela 
vzácné. Avšak entita z planetárního tělesa hvězdy Sirius se blížila k tomuto 
planetárnímu tělesu dvakrát. Tato entita je pozdní třetí úrovně a je částí 
společenského paměťového komplexu třetí úrovně. Na toto bylo 
poukazováno v dřívějším materiálu.2 Společenský paměťový komplex je 
správně fenoménem čtvrté úrovně. 

38.8 T A Z A T E L  Přemýšlel jsem, zda se tento konkrétní společenský paměťový 
komplex z hvězdy ze Síria vyvinul ze stromů? 

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

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

R A  Já jsem Ra. To je správně. Avšak pro to stát se vyváženým a začít se 
správně polarizovat je pak nezbytné prozkoumat pohyby všeho druhu, 
obzvláště agresivity. 

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

                                                             
2  Uvedeno v 8.21 – 8.22 
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R A  Já jsem Ra. To je správně. Entity tohoto dědictví by shledaly téměř 
nemožným bojovat. Jejich studie pohybu veškerého druhu jsou vskutku 
jejich formou meditace díky faktu, že jejich aktivita je na úrovni toho, co 
byste nazvali meditací, a proto musí být vyvážena stejně tak, jak vaše entity 
potřebují stálé momenty meditace, abyste vyvážili své aktivity. 

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

R A  Já jsem Ra. To je částečně nesprávně. 

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

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

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

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

38.14 T A Z A T E L  Dobrá, jen se zeptám na toto. Mám tady ty…  

Mohl byste mi dát nějakou představu o tom, jak vypadají podmínky na 
planetě čtvrté úrovně negativní nebo služby sobě samé? Můžete to udělat? 

R A  Já jsem Ra. Graduace do negativní čtvrté úrovně je dosažena těmi 
bytostmi, které vědomě kontaktovaly inteligentní nekonečno s použitím 
červeného, oranžového a žlutého paprsku energie. Proto planetární 
podmínky negativní čtvrté úrovně zahrnují neustálé zarovnávání a 
přeskupování entit ve snaze zformovat dominantní vzory kombinované 
energie. 
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Brzká čtvrtá úroveň je tou s nejintenzivnějším bojem. Když je řád autority 
ustanoven a všichni bojovali, dokud nebyli přesvědčeni, že je každý na 
správném místě mocenské struktury, nastupuje společenský paměťový 
komplex. Čtvrt-úrovňové účinky telepatie a průhlednost myšlenek 
nastávají vždy s pokusem o to, aby byly použity ve prospěch těch, co jsou 
na vrcholu mocenské struktury. 

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

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

38.15 T A Z A T E L  Pouze bych rád věděl, zda existuje cokoliv, co můžeme udělat pro 
to, aby byl nástroj ve větším pohodlí nebo pro zlepšení kontaktu? 

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



 

Relace 39 
16. března 1981 

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

39.1 T A Z A T E L  Nástroj je zvědavý, zda byly její pocity slabosti výsledkem užití 
chemické látky před zhruba šesti týdny? 

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

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

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

R A  Já jsem Ra. Jak jsme naznačili, negativní entity podsouvají všechny 
překážky, aby v této době tento nástroj podlomily. To je příčinou dříve 
zmíněného problému s prstem na noze. Je štěstí, že tento nástroj bude v 
tomto období velice ponořen skrze vibrační komplexy posvátných písní do 
uctívání jednoho nekonečného Stvořitele. Je nápomocná aktivnější fyzická 
existence, jak v pohybech cvičení, tak v sexuálním smyslu. Avšak požadavky 
zkreslení tohoto nástroje k tomu, co byste nazvali etikou, mají na tuto 
aktivitu vliv. 
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Opět je štěstí, že tento nástroj má příležitosti k milujícím společenským 
stykům, které jsou podstatnou výhodou. V podstatě je to ve vašem 
kontinuu třetí úrovně otázka času. 

39.3 T A Z A T E L  Můžete z vašeho čtení stavu nástroje odhadnout, jaké frekvence a 
jaké délky bychom mohli sezení v naší budoucnosti naplánovat? 

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

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

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

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

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

Jak jste si vědomi, jsou na počátku stvoření založených každým Logosem 
vytvořeny úplné potenciály jak elektrické, tak, jak je nazval ten známý jako 
Larson, metafyzické. Tato metafyzická elektřina je stejně tak důležitá k 
pochopení, řekněme, tohoto tvrzení jako je koncept elektřiny. 

Tento koncept, jak jste si vědomi, se týká energie, která má potenciál. Bylo 
řečeno, že elektron nemá žádnou hmotu, ale pouze pole. Jiní tvrdí, že má 
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hmotu nekonečně malého množství. Obě tvrzení jsou správná. Skutečná 
hmota energie s potenciálem je silou pole. To je pravdou také metafyzicky. 

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

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

39.5 T A Z A T E L  Pak na tomto papíře, který tu mám, na této stránce by, 
předpokládám, Mi znamenalo duchovní hmotnost. Je to správně? 

Mᵢ =
m₀C²

�1 −  v² / c²
 

R A  Já jsem Ra. To je správně. 

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

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

39.7 T A Z A T E L  Byl důvod, proč „The Nine“ přenesla tento princip v této formě… 
bylo první zkreslení tím důvodem? 

R A  Já jsem Ra. To je nesprávně. 

39.8 T A Z A T E L  Můžete mi říct, proč tedy předali tento princip takovou zahalenou 
formou? 
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R A  Já jsem Ra. Pisatel se velmi zajímá o hádanky a rovnice. 

39.9 T A Z A T E L  Chápu. „The Nine“ se popisuje jako „devět představitelů Boha“.1 
Můžete mi říct, co tím míní? 

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

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

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

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

R A  Já jsem Ra. Tento materiál už byl dříve v určitém rozsahu pokryt.2 Proto 
nebudeme opakovat informace o tom, které paprsky bývají v první a druhé 
úrovni a příčiny toho, ale spíše se pokusíme tyto informace rozšířit. 

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

Za prvé, základní energie takzvaného červeného paprsku. Tento paprsek lze 
chápat jako základní zesilující paprsek pro každou úroveň. Nikdy by neměl 
být v duchovní evoluci brán jako méně důležitý nebo méně produktivní, 
jelikož je to základový paprsek. 

                                                             
1  „The Nine“ jsou obvykle označováni spíše jako „principy“ než „představitelé“. Jelikož 

je však Ra označuje jako svědky, vybrali jsme takovou výslovnost, aby se s tímto 
[významově] shodovala. 

2  Dříve pokryt třeba v 16.21, 27.17 a 32.12, avšak není jisté, na které konkrétní pasáže 
Ra poukazuje. 
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Dalším základovým paprskem je žlutý. Je to paprsek velkého odrazového 
můstku. V tomto paprsku nabírá mysl/tělo potenciál do své nejplnější 
vyváženosti. Silná trojice červeného/oranžového/žlutého odráží entitu do 
centrálního paprsku zelené. To je opět základní paprsek, ale ne primární 
paprsek. 

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

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

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

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

R A  Já jsem Ra. Toto bude poslední plná otázka tohoto sezení. 

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

39.12 T A Z A T E L  Je to také pravda pro všechny ostatní paprsky? 

R A  Já jsem Ra. Krátce odpovíme. Můžete se zeptat více v jiném sezení. 
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Vzor negativních paprsků je červený/oranžový/žlutý pohybující se přímo 
do modrého3, což je použito pouze za účelem kontaktu s inteligentním 
nekonečnem. 

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

39.13 T A Z A T E L  Pouze potřebuji vědět, zda existuje cokoliv, co můžeme udělat, aby 
byl nástroj více v pohodlí, nebo pomoci kontaktu? 

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

                                                             
3  V 47.4 Ra řekl, že se negativní vzory pohybují z červeného/oranžového/žlutého 

přímo do indigového. Pravděpodobně tedy Ra v této odpovědi (39.12) udělali chybu, 
když řekli „modrého“. Pro jiná tvrzení naznačující, že modrý paprsek není negativně 
polarizovanou entitou používán ke kontaktu inteligentního nekonečna, viz 32.2, 
34.16, 38.14 a 47.3–47.4. Přesto, když jsou interpretovány určitým pohledem, mohou 
odpovědi 48.10, 75.23 a 85.11 naznačovat přítomnost modrého paprsku při kontaktu 
negativní entity s inteligentním nekonečnem. 



 

Relace 40 
18. března 1981 

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

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

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

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

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

Proto konceptu přesunu přes černou díru, která je studnou absolutní 
duchovní gravitace, a okamžitému přechodu do další oktávy chybí 
podkoncept nebo část tohoto procesu, kterým je bezčasovost. 

40.2 T A Z A T E L  Naši astronomové si všimli, že světla ze spirálovitých galaxií je 
přibližně sedmkrát méně, než by ho mělo být podle výpočtů jejich 
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hmotnosti. Napadlo mě, zda to je díky zvýšení duchovní hmotnosti ve 
hvězdách, kterým říkáme bílí trpaslíci. 

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

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

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

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

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

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

R A  Já jsem Ra. Řečeno hypoteticky je to správně. Avšak plně aktivovaná 
bytost je vzácná. Velký důraz je kladen na harmonie a vyvážení jednotlivce. 
Pro graduaci napříč úrovněmi je nezbytné, aby primární energetická centra 
fungovala takovým způsobem, aby komunikovala s inteligentním 
nekonečnem a oceňovala a hřála se v tomto světle v celé své čistotě.  
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Avšak plně aktivovat každé energetické centrum je mistrovství několika 
mála, protože každé centrum má proměnnou rychlost rotace nebo aktivity. 
Jakmile jsou všechna nezbytná centra aktivována do minimálního 
nezbytného stupně, je důležité sledovat harmonii a vyváženost mezi těmito 
energetickými centry. 

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

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

40.6 T A Z A T E L  Zvýšila by… toto je domněnka. Zvýšila by se frekvence přechodu 
ze druhé do třetí z prostřední oranžové frekvence neboli průměrné oranžové 
frekvence do prostřední žluté frekvence neboli průměrné žluté frekvence? 

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

40.7 T A Z A T E L  Jak dlouhá byla doba přechodu mezi druhou a třetí úrovní na této 
planetě? Věřím, že generace a půl. Je to správně? 

R A  Já jsem Ra. To je správně, doba měřená ve vašich letech je přibližně 
jeden tisíc tři sta padesát [1 350]. 

40.8 T A Z A T E L  Jaká bude pak na této planetě doba přechodu z třetí do čtvrté 
úrovně? 

R A  Já jsem Ra. Je těžké to odhadnout kvůli neobvyklým anomáliím tohoto 
přechodu. V tomto bodě prostoru/času existují inkarnované bytosti, které 
započaly práci čtvrté úrovně. Avšak stav planetárního vědomí třetí úrovně 



318 RA KONTAKT: UČENÍ ZÁKONA JEDNOTY 

tento proces zpomaluje. V tomto konkrétním bodě 
možnost/pravděpodobnost naznačuje období přechodu někde mezi 100 a 
700 vašimi roky. Toto nemůže být přesné díky nepředvídatelnosti vašich 
lidí v tomto prostoru/času. 

40.9 T A Z A T E L  Zvýšila se již frekvenčně vibrace základního, … fotonu, všech 
našich částic? 

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

40.10 T A Z A T E L  Jak, předpokládám, že jsme, naše vibrace… Předpokládám, že se 
tato vibrace začala zvyšovat před asi dvaceti a třiceti roky. Je to správně? 

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

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

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

40.12 T A Z A T E L  Zmínil jste, že myšlenky hněvu nyní způsobují rakovinu. Můžete 
tento mechanismus rozvést, jak působí jako katalyzátor nebo jaký je jeho 
úplný účel? 

R A  Já jsem Ra. Čtvrtá úroveň je tou s odhalenými informacemi. Vlastní já 
nejsou danému nebo ostatním já skryté. Nevyváženosti nebo zkreslení, 
které jsou destruktivní povahy, se proto zřetelněji ukazují a nosič komplexu 
mysli/těla/ducha, tudíž působí jako zdroj učení pro sebepoznání. Tyto 
nemoci, jako je rakovina, odpovídajícím způsobem dobře podléhají 
samoléčení, jakmile je mechanismus destruktivního vlivu jednotlivcem 
pochopen. 
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40.13 T A Z A T E L  Pak říkáte, že rakovina je docela jednoduše mentálně léčitelná a je 

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

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

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

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

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

40.15 T A Z A T E L  Děkuji vám. Velmi důležitý koncept. Vysvětluje to, že základní 
vibrace, kterou nyní prožíváme, je skutečné zelené barvy nebo čtvrté úrovně 
fakt, že existuje mnoho mentálních účinků na materiální objekty, jež jsou 
nyní poprvé hromadně pozorovatelné, jako je ohýbání kovu myslí? 

R A  Já jsem Ra. Toto bude poslední úplná otázka v tomto sezení. To není 
pouze správně, ale doporučujeme vám rozvinout tento koncept dále a 
pochopit veliké množství entit s takzvanými mentálními nemocemi, které 
se vyskytují kvůli účinku této pravé barvy zeleného paprsku na mentální 
konfiguraci těch, jež nejsou mentálně připraveni poprvé čelit sami sobě. 
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Máte nějaké další krátké otázky, než skončíme? 

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

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

40.17 T A Z A T E L  Děkuji vám. Pouze se zeptám, zda existuje cokoliv, co můžeme 
udělat, aby byl nástroj více v pohodlí nebo zlepšit kontakt? 

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



 

Relace 41 
20. března 1981 

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

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

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

41.2 T A Z A T E L  Jsem obeznámen se Vypovězovacím rituálem menšího 
pentagramu. Jen jsem přemýšlel, zda by byl tento rituál užitečný při 
přípravě tohoto typu práce?1

 

R A  Já jsem Ra. To je správně. 

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

R A  Já jsem Ra. Ano. 

41.4 T A Z A T E L  Snažím se vytvořit pochopení od počátku, mohlo by být řečeno, 
když začneme s inteligentním nekonečnem a pokračujeme do našich 
současných podmínek bytí, mám s tím trochu potíže. Myslím však, že bych 
měl jít zpátky a prošetřit naše Slunce, jelikož se jedná o sub-Logos, jež 
vytváří vše, co v tomto určitém planetárním systému prožíváme. 

                                                             
1  Vysvětlení Vypovězovacího rituálu může být nalezeno v různých pracech 

Hermetického řádu Zlatého úsvitu, zahrnuto jako dodatek v knize W.E. Butlera „The 
Magician, His Training, and His Work“. 
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Popsal byste mi Slunce, naše Slunce? 

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

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

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

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

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

41.5 T A Z A T E L  Myslel jste ve vašem posledním tvrzení, že entity šesté úrovně 
vlastně ve své úrovni vytvářejí manifestaci slunce? Mohl byste vysvětlit, co 
jste tím myslel? 

R A  Já jsem Ra. V této úrovni si mohou některé entity, jejichž způsob 
reprodukce je fúze, zvolit vykonávat tuto část svých zkušeností jako část 
bytí tělesa slunce. Tudíž můžete přemýšlet o částech světla, které přijímáte, 
jako o potomstvu rozmnožovacího procesu lásky šesté úrovně. 

41.6 T A Z A T E L  Mohl byste pak říct, že entity šesté úrovně používají tento 
mechanismus, aby se přiblížily jako spolu-Stvořitelé k nekonečnému 
Stvořiteli? 
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R A  Já jsem Ra. To je přesně správně, jak je vidět v poslední části šesté 
úrovně, kde se hledají zkušenosti úrovně brány. 

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

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

41.8 T A Z A T E L  Když je zformována první úroveň… uvedu popis mého chápání a 
pokud mne opravíte, budu…  

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

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

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

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

41.10 T A Z A T E L  Když je zformována první úroveň, máme oheň, vzduch, zemi a 
vodu. V určité době vznikne první pohyb nebo individualizace života do 
části vědomí, jež je samo-pohyblivé. Mohl byste popsat proces tohoto 
stvoření a jaký typ energetického centra má? 

R A  Já jsem Ra. První úroveň červeného paprsku, ačkoliv je přitahována 
směrem k růstu, není ve správné vibraci pro ty podmínky vedoucí k tomu, 
co nazýváte jiskrou pro uvědomění. Jak se vibrační energie pohybují od 
červené k oranžové, je vibrační prostředí takové, že stimuluje ty chemické 
látky, které byly nedávno netečné k tomu, aby se kombinovaly takovým 
způsobem, že láska a světlo započnou funkci růstu. 
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Předpoklad, jež jste dříve uvedl a jež se týkal jednobuněčných entit, jako je 
mnohotvará obrněnka2, je správný. Mechanismus je přitahování směrem 
nahoru spirálovitě proudícího světla. Na tomto nebo jakékoliv jiné části 
evoluce není nic náhodného. 

41.11 T A Z A T E L  Jak si vzpomínám, má mnohotvará obrněnka spíše železný než 
měděný základ buňky. Mohl byste to okomentovat? 

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

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

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

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

41.13 T A Z A T E L  Nezamýšlel jsem tou otázkou plýtvat časem, ale právě jste zmínil 
tu konkrétní jednu buňku. Má tato mnohotvará obrněnka oranžové 
energetické centrum? 

R A  Já jsem Ra. To je správně. 

41.14 T A Z A T E L  Souvisí pak toto energetické centrum na velmi malém měřítku 
s oranžovým energetickým centrem člověka? 

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

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

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

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

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

41.15 T A Z A T E L  Mohl byste mi uvést nejjednodušší a první entitu, jež má 
energetická centra jak oranžového, tak žlutého paprsku? 

R A  Já jsem Ra. Ti, jež mají první zkušenosti žlutého paprsku na vaší planetě, 
jsou zvířecí a rostlinné povahy, jež shledávají potřebu reprodukce 
dvoupohlavními technikami nebo ti, jež shledají nezbytným nějakým 
způsobem záviset na ostatních já kvůli přežití a růstu. 

41.16 T A Z A T E L  A pak jaká entita by byla nejjednodušší, která by měla červenou, 
oranžovou, žlutou a zelenou aktivaci? 
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R A  Já jsem Ra. Tato informace byla pokryta v minulé relaci3. Abychom 
snad zjednodušili vaše dotazování, každé centrum může být ve třetí úrovni 
viděno jako potenciálně aktivované, entity pozdní druhé úrovně mají 
schopnost, pokud nastane efektivní využití zkušeností, vibrovat a aktivovat 
energetické centrum zeleného paprsku. 

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

41.17 T A Z A T E L  Dobře, mělo by pak zvíře ve druhé úrovni všechna z energetických 
center nějakým způsobem ve své bytosti, avšak neaktivované? 

R A  Já jsem Ra. To je přesně správně. 

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

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

41.19 T A Z A T E L  Děkuji. Ve včerejší nebo předvčerejší relaci jste zmínil odlišnou 
rychlost rotace nebo aktivit energetických center. Co jste tím myslel, tou 
rychlostí rotace? 

R A  Já jsem Ra. Každé energetické centrum obsahuje široké spektrum rotační 
rychlosti, nebo jak to můžete ve vztahu k barvě vidět jasněji, zářivosti. Čím 
silněji se vůle entity koncentruje na kultivaci nebo čištění každého 
energetického centra, tím zářivější nebo rotačně aktivnější každé 
energetické centrum bude. Není pro energetická centra nezbytné, aby byla 
pro sebe uvědomělou entitu aktivována po řadě. Tudíž entity mohou mít 
extrémně zářící energetická centra, zatímco jsou ve svém paprsku fialového 

                                                             
3  Pravděpodobně odkaz na 35.1. 
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světla docela nevyvážené, a to díky nedostatku pozornosti na souhrnnou 
zkušenost entity. 

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

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

41.20 T A Z A T E L  Mohl byste mi sdělit rozdíl mezi prostorem/časem a 
časem/prostorem? 

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

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

R A  Já jsem Ra. Toto, jako všechny léčebné techniky, musí být použito 
vědomou bytostí; tj. tou, jež si je vědoma, že zbavení se nadměrného a 
nechtěného materiálu z komplexu těla je analogií ke zbavení mysli nebo 
ducha nadbytečného nebo nechtěného materiálu. Tudíž disciplína nebo 
odmítnutí nechtěné části jako příslušné části sebe sama je vzato skrze strom 
mysli dolů skrze kmen do podvědomých úrovní, kde je učiněno spojení, a 
tudíž tělo, mysl a duch pak v jednotě vyjádří odepření nadbytečného nebo 
nechtěného duchovního nebo mentálního materiálu jako části entity. 

Vše pak odpadá a entita, zatímco chápe, chcete-li, a oceňuje podstatu 
odmítnutého materiálu jako části většího já, nicméně s pomocí akce 
svobodné vůle čistí a kultivuje komplex mysli/těla/ducha, a přináší 
k manifestaci zamýšlené nastavení komplexu mysli nebo komplexu ducha. 

41.22 T A Z A T E L  Bylo by to pak podobné jako vědomé přeprogramování 
katalyzátoru? Například pro některé entity je katalyzátor naprogramován 



328 RA KONTAKT: UČENÍ ZÁKONA JEDNOTY 

vyšším já, aby vytvořil takové prožitky, že entita může sama sebe zbavit 
nechtěných návyků. Bylo by to pak analogické k entitě, která vědomě toto 
uvolnění naprogramuje a použije půst jako metodu komunikace se sama 
sebou? 

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

41.23 T A Z A T E L  Mám knihu Zasvěcení4, ve které žena popisuje zasvěcení. Jste 
obeznámen s obsahem této knihy? 

R A  Já jsem Ra. To je správně. Skenujeme vaši mysl. 

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

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

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

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

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

Entita zeleného paprsku je při konfrontaci se zablokováním od ostatních já 
neúčinná. Entita modrého paprsku je spolu-Stvořitel. Toto může být snad 

                                                             
4  Initiation, od Elisabeth Haich 
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jednoduše přeformulování předchozí aktivity, ale pokud uvážíte funkci 
Logosu jako reprezentanta nekonečného Stvořitele při uskutečňování 
vědění o Stvořiteli Stvořitelem, můžete doufám vidět kroky, kterými může 
být tohoto dosaženo. 

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

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

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

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

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

41.27 T A Z A T E L  Pouze se zeptám, zda existuje cokoliv, co můžeme udělat, aby byl 
nástroj více v pohodlí nebo zlepšit kontakt. 

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



 

Relace 42 
22. března 1981 

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

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

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

42.2 T A Z A T E L  Pak otázku velmi rychle přečtu. 

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

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

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

Je to správně? 

R A  Já jsem Ra. Je to nesprávné aplikování vyvažování, které jsme 
diskutovali1. Cvičení prvního prožití pocitů a pak vědomé objevení jejich 
protikladů uvnitř bytosti, nemá za svůj cíl hladké proudění pocitů jak 
negativních, tak pozitivních, zatímco bytost zůstane neovlivněnou, ale má 
spíše za cíl stát se neovlivněnou. To je to jednodušší výsledek, který 
vyžaduje, řekněme, mnoho praxe. 

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

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

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

R A  Já jsem Ra. To je v podstatě správně. Avšak vyvážená entita bude ve 
zdánlivém útoku druhého já vidět příčiny tohoto činu, které jsou ve většině 
případů komplexnější povahy než příčina útoku býka druhé úrovně, jak 
zněl váš příklad. Tudíž se tato entita otevře mnohem více příležitostem pro 
službu druhého já třetí úrovně. 

                                                             
1  Diskutováno v 5.2. 



332 RA KONTAKT: UČENÍ ZÁKONA JEDNOTY 

42.4 T A Z A T E L  Cítila by zcela vyvážená entita emocionální odezvu, když na ni 
zaútočí jiné já? 

R A  Já jsem Ra. To je správně. Odezvou je láska. 

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

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

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

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

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

42.7 T A Z A T E L  Rád bych se pokusil udělat analogii ve třetí úrovni.  

Mnoho zdejších entit cítí velký soucit směrem ke snižování fyzických 
problémů ostatních-já třetí úrovně tím, že mnohými způsoby poskytují 
pomoc, přinášením jídla, pokud mají hlad, tak jak tomu je nyní u afrických 
národů, přinášením medikamentů, pokud věří, že jim potřebují přispět 
lékařsky, a jsou ve všech těchto službách do velmi velké míry nesobečtí. 

To vytváří polarizaci nebo vibraci, jež je v souladu se zeleným paprskem 
neboli čtvrtou úrovní. Avšak to není vyvážené s chápáním páté úrovně, že 
tyto entity prožívají katalyzátor a že vyváženější poskytování pomoci pro 
jejich potřeby by jim bylo poskytnout učení nezbytné pro dosažení stavu 
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povědomí o čtvrté úrovni než poskytovat pomoc týkající se jejich 
současných fyzických potřeb. Je to správně? 

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

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

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

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

42.9 T A Z A T E L  Jaký je rozdíl z pohledu aktivace energetických center mezi 
osobou, jež potlačuje emocionálně nabité odezvy na emocionálně nabité 
situace, a osobou, jež je vyvážená, proto opravdu neovlivněná emocionálně 
nabitými situacemi? 

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

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

42.10 T A Z A T E L  Jak může osoba, když není emocionálně nabitou situací ovlivněná, 
vědět, zda potlačuje proud emocí nebo zda je v rovnováze a opravdu 
neovlivněná? 

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

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

42.11 T A Z A T E L  Jak může jednotlivec určit, která energetická centra uvnitř své 
bytosti jsou aktivována a nepotřebují okamžitou pozornost, a která 
energetická centra nejsou aktivována a je na ně zapotřebí okamžité 
pozornosti? 

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

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

42.12 T A Z A T E L  V poslední relaci jste řekl: „Vlastní já, jež si je dostatečnou měrou 
vědomo o činnosti tohoto katalyzátoru a o technikách programování, může 
skrze samotnou koncentraci vůle a dovednost víry způsobit 
přeprogramování, a to bez analogie k půstu, způsobu stravy nebo jiných 
analogických disciplínách komplexu těla.“  

Jaké jsou techniky programování, které vyšší já používá, aby zajistilo, že 
hledané lekce jsou naučeny nebo je o ně usilováno vlastním já třetí úrovně 
v naší inkarnační laboratoři třetí úrovně? 
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R A  Já jsem Ra. Existuje pouze jedna technika pro tento růst nebo živení vůle 
a víry, a to je zaměření pozornosti. Interval pozornosti těch, jež nazýváte 
dětmi, je považován za krátký. Duchovní interval pozornosti většiny vašich 
lidí je takový, jako ten u dítěte. Tudíž je to otázka přání být schopen 
shromáždit pozornost a udržet ji na hledaném programování. 

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

42.13 T A Z A T E L  Můžete zmínit některá cvičení pro napomáhání udržení 
pozornosti? 

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

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

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

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

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

42.15 T A Z A T E L  Pak by méně uvědomělá entita měla použít… Co by měla pro 
správnou energii použít? 

R A  Já jsem Ra. V případě méně uvědomělého jedince je vhodné si vybrat 
osobně inspirující obrazy, ať už je touto inspirací růže, jež je dokonalé krásy, 
kříž, jež je dokonalou obětí, Buddha, jenž je Vše-bytost v Jednotě, nebo 
cokoliv jiného, co může entitu inspirovat. 
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42.16 T A Z A T E L  Přibližně před dvaceti lety, o trochu méně, jsem měl během 
meditace jeden prožitek, o kterém jsem mluvil dříve2 a který byl velmi 
hluboký. Jaké disciplíny by byly nejvhodnější, aby byla tato situace a tento 
typ prožitku znovu vytvořen? 

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

42.17 T A Z A T E L  Týkalo se to nějakým způsobem Zlatého úsvitu v obřadní magii? 

R A  Já jsem Ra. Vztahem byla shodnost. 

42.18 T A Z A T E L  Měl bych pak v rámci pokusu tuto zkušenost reprodukovat 
následovat praktiky Řádu Zlatého úsvitu, abych ji zopakoval? 

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

42.19 T A Z A T E L  Byla pak tato zkušenost formou zasvěcení? Je to správně? 

R A  Já jsem Ra. Ano. 

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

R A  Já jsem Ra. Toto bude poslední plná otázka tohoto sezení. 

Entita, ať už dítě nebo dospělý, jak ji nazýváte, není nástrojem na hraní. 
Vhodným způsobem vyučování/učení od rodiče k dítěti je ze srdce 
otevřené bytí rodiče a naprosté přijetí bytí dítěte. To zahrne jakýkoli 
materiál, jež entita dítěte přinesla do životní zkušenosti této roviny. 

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

                                                             
2  V 34.3. 
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Za druhé, soucit rodiče k dítěti by měl být přizpůsoben chápáním, že se 
entita dítěte od rodičovského já naučí sklonům služby ostatním nebo služby 
sobě. To je důvodem, že v rámci vyučování/učení je vhodná určitá 
disciplína. To neplatí pro aktivaci jakéhokoli jednotlivého energetického 
centra, protože každá entita je jedinečná a každý vztah se sebou sama a s 
druhým já dvojnásobně jedinečný. Z tohoto důvodu jsou předaná vodítka 
pouze obecná. 

Existuje krátký dotaz, než opustíme nástroj? 

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

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

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



 

Relace 43 
24. března 1981 

43.0 R A  Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele.  

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

43.1 T A Z A T E L  Jedná se o polštář nebo něco jiného? Hovoříte… hovoříte o 
polštáři pod krkem? 

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

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

R A  Já jsem Ra. To je správně. Zvyšte prosím vzdálenost od koruny hlavy. 

43.3 T A Z A T E L  [Zvlnění jsou zarovnána po celé délce prostěradla vedle hlavy 
nástroje.] Je toto uspokojivé? 

R A  Já jsem Ra. Ano. 

43.4 T A Z A T E L  Omlouvám se, že jsme si toho nevšimli. 

R A  Nyní komunikujeme. 

43.5 T A Z A T E L  Nyní se vrátím k poslední otázce, co zbyla z minulé relace. Pokud 
na ni můžete odpovědět… Nevím, zda je to nějak důležité, ale uvědomil 
jsem si, že části, které byly během mrzačení dobytka odňaty, jsou pokaždé 
stejné, a tak hádám, že se to vztahovalo k energetickým centrům a, pokud 
tomu tak bylo, proč byly důležité. 

R A  Já jsem Ra. To je v podstatě správně, pokud můžete chápat, že existuje 
spojení mezi energetickými centry a rozličnými myšlenkovými formami. 
Proto obavy hromadného vědomí vytváří prostředí pro soustředění nad 
odstraněním těch částí těla, která symbolizují oblasti znepokojení nebo 
strachu v hromadném vědomí. 

43.6 T A Z A T E L  Říkáte pak, že ty části, které jsou odstraněny se vztahují 
k hromadnému vědomí lidských forem třetí úrovně na planetě a že tento 
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strach se nějakým způsobem používá entitami druhé úrovně nebo, 
opravuji, entitami myšlenkové formy, které mrzačení provádějí? 

R A  Já jsem Ra. To je správně, jak bylo nedávno sděleno. Entity myšlenkové 
formy se živí strachem; proto jsou schopny činit škody přesně podle 
systémů symboliky. Jiné typy druhé úrovně, o kterých mluvíte, potřebují 
to, co nazýváte krví. 

43.7 T A Z A T E L  Potřebují tyto jiné typy druhé úrovně krev proto, aby mohly zůstat 
ve fyzické úrovni? Přicházejí a odcházejí do naší fyzické úrovně z jedné 
z astrálních rovin? 

R A  Já jsem Ra. Tyto entity jsou, řekněme, tvorové skupiny Orionu. 
Neexistují v astrálních rovinách, jako myšlenkové formy, ale čekají uvnitř 
zemského povrchu. Připomínáme vám jako vždy, že podle nás je tento typ 
informací nedůležitý. 

43.8 T A Z A T E L  Souhlasím s vámi z celého srdce, ale někdy jsem před zkoumáním 
určité oblasti ztracený a nevím, zda to povede k lepšímu porozumění. Toto 
se zdálo být nějakým způsobem ve vztahu s energetickými centry, o kterých 
jsme hovořili. 

Hodlám uvést názor a nechám vás okomentovat jeho správnost. Ten názor 
je:  

Když je světlo Stvořitele kvůli zkušenostem rozštěpeno nebo rozděleno do 
barev a energetických center, pak za účelem sjednocení s energií Stvořitele 
musí být energetická centra vyvážena přesně stejným způsobem, jak bylo 
rozštěpené světlo vyvážené v okamžiku vzniku Stvořitelem. Je to správně? 

R A  Já jsem Ra. Bylo by téměř nemožné dát na tento dotaz jednoduchou 
odpověď. 

Zjednodušíme to tím, že se budeme soustředit na to, co považujeme za 
ústřední myšlenku, o kterou usilujete. Již mnohokrát jsme mluvili o 
relativní důležitosti vyvážení ve srovnání s relativní nedůležitostí maximální 
aktivace každého energetického centra1. Důvodem je to, co správně 
předpokládáte.  

Proto se entita zajímá, pokud je na cestě pozitivní sklizně, o upřesňování 
různých energií zkušeností. Proto může být ta nejkřehčí entita vyváženější 

                                                             
1  O tom se mluvilo v 29.27, 40.4 a 41.19. 
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než ta s extrémní energií a aktivitou služeb druhým, a to kvůli důslednosti, 
se kterou je vůle zaměřena na využití zkušeností pro poznání sebe sama. 
Úrovně, které jsou za vaší vlastní, dávají minimálně vyváženému jedinci 
mnoho času/prostoru a prostoru/času, kde pokračuje ve zdokonalování 
těchto vnitřních vyvážení. 

43.9 T A Z A T E L  V další úrovni nebo… ve čtvrté úrovni, je katalyzátor fyzické 
bolesti používán jako mechanismus pro zkušenostní vyvažování? 

R A  Já jsem Ra. Použití fyzické bolesti je minimální a souvisí pouze s koncem 
inkarnace čtvrté úrovně. Tato fyzická bolest by nebyla považována za dost 
vážnou, aby byla, řekněme, zpracována ve třetí úrovni. Ve čtvrté úrovni 
jsou používány katalyzátory mentální a duchovní bolesti. 

43.10 T A Z A T E L  Proč je fyzická bolest součástí konce čtvrté úrovně? 

R A  Já jsem Ra. Tento druh bolesti byste nazvali únavou. 

43.11 T A Z A T E L  Jaká je… můžete vůbec stanovit průměrnou délku života inkarnace 
prostoru/času ve čtvrté úrovni? 

R A  Já jsem Ra. Délka inkarnace prostoru/času typická pro harmonickou 
čtvrtou úroveň je přibližně 90 000 vašich let, jak měříte čas. 

43.12 T A Z A T E L  Existuje pak čas/prostor… Existuje ve čtvrté úrovni více inkarnací 
se zkušenostmi v času/prostoru mezi inkarnacemi? 

R A  Já jsem Ra. To je správně. 

43.13 T A Z A T E L  Jak je, v našich letech, dlouhý cyklus zkušeností ve čtvrté úrovni? 

R A  Cyklus zkušeností trvá přibližně 30 milionů vašich let, pokud nejsou 
entity schopné být sklizeny dříve. V této úrovni je sklizeň zcela funkcí 
připravenosti společenského paměťového komplexu. Ta nemá strukturu 
jako vaše vlastní, protože se zabývá transparentnějším zkreslením jednoho 
nekonečného Stvořitele. 

43.14 T A Z A T E L  Pak je tedy mezi třetí a čtvrtou úrovní největším rozdílem 
v připravenosti pro sklizeň to, že na konci třetí úrovně je jednotlivec sklizen 
jako funkce svého fialového paprsku, ale ve čtvrté úrovni je pak 
ekvivalentem fialový paprsek celého společenského paměťového komplexu, 
který musí být schopný sklizně, aby se posunul do páté úrovně? 
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R A  Já jsem Ra. To je správně, ačkoliv v páté úrovni si entity mohou vybrat 
učit se jako společenské paměťové komplexy nebo jako komplexy 
mysli/těla/ducha a mohou za těchto podmínek graduovat do šesté úrovně, 
jelikož pátá úroveň je velice svobodnou úrovní, kdežto lekce soucitu 
vedoucí k moudrosti musí nezbytně souviset s ostatními-já. 

43.15 T A Z A T E L  Je pak sklizeň šesté úrovně striktně společenského paměťového 
komplexu, protože máme soucit opět sloučený zpět s pomocí užití 
moudrosti? 

R A  Já jsem Ra. To je zcela správně. 

43.16 T A Z A T E L  Víme, že fyzické tělo ve čtvrté úrovni, které je použité v 
prostoru/času, je, předpokládám, docela podobné tomu, které nyní 
používáme ve třetí úrovni. Je to správně? 

R A  Já jsem Ra. Používané chemické elementy nejsou stejné. Vzhled je však 
podobný. 

43.17 T A Z A T E L  Je ve čtvrté úrovni nezbytné jíst potravu? 

R A  Já jsem Ra. To je správně. 

43.18 T A Z A T E L  Mechanismus, řekněme, společenského katalyzátoru kvůli 
nezbytnosti živit tělo je pak ve čtvrté úrovni aktivní. Je to správně? 

R A  Já jsem Ra. To je nesprávně. Bytost čtvrté úrovně touží sloužit a příprava 
potravin je díky zvýšenému splynutí mezi entitou a živou potravinou 
extrémně jednoduchá. Proto to není významný katalyzátor, ale spíše 
jednoduchý předpoklad zkušenosti v prostoru/času. Příslušným 
katalyzátorem je nezbytnost přijímání potravin. Toto není entitami čtvrté 
úrovně považováno za důležité, a proto to pomáhá ve vyučování/učení 
trpělivosti. 

43.19 T A Z A T E L  Mohl byste trochu rozvést, jak to pomáhá ve vyučování/učení 
trpělivosti? 

R A  Já jsem Ra. Zastavení činnosti služby ostatním dostatečně dlouho, aby 
byly požity potraviny, přináší trpělivost. 

43.20 T A Z A T E L  Hádám, že není potřeba v páté úrovni požívat potravu. Je to 
správně? 
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R A  Já jsem Ra. To je nesprávně. Avšak tělo potřebuje potravu, která může 
být připravena myšlenkou. 

43.21 T A Z A T E L  Jaký by to byl typ jídla? 

R A  Já jsem Ra. Tento typ jídla byste nazvali nektarem nebo ambrózií nebo 
světlým vývarem zlatavě bílého odstínu. 

43.22 T A Z A T E L  Jaký je účel pro přijímání potravy v páté úrovni? 

R A  Já jsem Ra. Toto je poněkud ústředním bodem. Účel prostoru/času je 
navýšení katalytické činnosti příslušné pro danou úroveň. Jednou 
z předpokladů existence prostoru/času je nějaká forma komplexu těla. 
Takový komplex těla musí být určitým způsobem poháněný. 

43.23 T A Z A T E L  Pak existuje… Ve třetí úrovni není smysl pohánění našeho 
komplexu těla pouze jednoduše komplex zásobit, ale dává nám příležitosti 
naučit se služby. Ve čtvrté úrovni to nejenom zásobuje komplex, ale dává 
nám příležitosti naučit se trpělivosti. V páté úrovni to zásobuje komplex, 
ale učí to něco? 

R A  Já jsem Ra. V páté úrovni je pro ty, co jsou podobného smýšlení, 
potěšením tento vývar sdílet, čímž se stávají jedním v rámci světla a 
moudrosti, zatímco v rámci fyzické aktivity spojují srdce a ruce. Proto se to 
v této úrovni stává spíše útěchou než katalyzátorem učení. 

43.24 T A Z A T E L  Jednoduše se snažím vystopovat, jak můžete říci, evoluci 
katalyzátoru, který se pak, jak říkáte, v páté úrovni mění. Mohl bych to 
tedy dokončit a zeptat se, zda existuje nějaký příjem potravy v šesté úrovni? 

R A  Já jsem Ra. To je správně. Avšak povaha této potravy je světelná a je 
nemožné ji pro vás popsat jakýmkoliv smysluplným způsobem co se týče 
směru vašeho dotazu. 

43.25 T A Z A T E L  Ve čtvrté úrovni na této planetě poté, co budeme zcela převedeni, 
a až bude sklizeň dokončena, budou bytosti čtvrté úrovně inkarnovány na 
povrchu této planety, jak tento konkrétní povrch známe. Je to správně? 

R A  Já jsem Ra. Pravděpodobné/možné vortexy naznačují, že toto s největší 
pravděpodobností nastane. 

43.26 T A Z A T E L  Budou pak v tom čase na povrchu planety nějaké bytosti páté 
a/nebo šesté úrovně? 
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R A  Já jsem Ra. Ne na dost dlouhou dobu vašeho času, jelikož bytosti čtvrté 
úrovně potřebují strávit svůj prostor/čas pro učení/vyučování s entitami své 
vlastní úrovně. 

43.27 T A Z A T E L  Pak v podstatě, co říkáte je, že v tom bodě nebude vyučování 
bytostmi páté nebo šesté úrovně dost dobře chápáno čtvrtou úrovní, novou 
čtvrtou úrovní. 

R A  Já jsem Ra. Přejete si se nás na tento bod zeptat? 

43.28 T A Z A T E L  Myslím, že jsem to nekonstatoval správně. Je pravda, že bytosti 
čtvrté úrovně, nové čtvrté úrovně, se potřebují vyvinout ve svém myšlení, 
aby dosáhly bodu, kde lekce páté úrovně budou mít význam? 

R A  Já jsem Ra. Chápeme směr vašeho dotazu. Ačkoliv je pravda, že jak 
bytosti čtvrté úrovně postupují, mají více a více potřebu učení ostatních 
úrovní, a je také pravdou, že jak my k vám hovoříme díky volání, je volaná 
informace vždy k dispozici. Jedná se jednoduše o to, že bytosti páté úrovně 
nebudou žít na povrchu planetární sféry, dokud planeta nedosáhne 
vibračního stupně páté úrovně. 

43.29 T A Z A T E L  Přemýšlel jsem, zda je mechanismus vyučování/učení relativně 
stejný ve čtvrté úrovni. Z toho, co říkáte, to vypadá, že je nezbytné, aby pro 
předání vyučování/učení z páté úrovně do čtvrté prvně existovalo volání 
právě tak, jak musí prvně existovat volání tady, než jsou lekce čtvrté úrovně 
předány do třetí. Je to správně? 

R A  Já jsem Ra. Tento dotaz je zavádějící, protože zkušenost ve čtvrté úrovni 
není vůbec stejná jako zkušenost třetí úrovně. Avšak je správně, že stejný 
mechanismus volání předurčuje přijaté informace v souladu se svobodnou 
vůlí. 

Můžete se zeptat na ještě jednu plnou otázku v tomto sezení. 

43.30 T A Z A T E L  Uvedl jste, že koncentrace je klíčová pro posílení vůle. Můžete mi 
sdělit relativní důležitost následujících pomůcek pro koncentraci? 
Zaznamenal jsem si: ticho, řízení teploty, pohodlí těla, stínění tak jak by 
Faradayova klec stínila elektromagnetické záření, stínění viditelného světla 
a neustálá vůně, jako je použití kadidla pro posílení vaší koncentrace při 
meditaci.  

Jinými slovy izolovaný typ okolností. Zmínil jste, že toto bylo jednou 
z funkcí pyramid. 
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R A  Já jsem Ra. Analogie aktivit komplexu těla do komplexů mysli a ducha 
byly diskutovány dříve2. Můžete považovat všechny tyto výše uvedené 
pomůcky jako ty, které jsou nápomocné ke stimulaci toho, co ve 
skutečnosti koncentraci pomáhá, což je vůle entity. Tato svobodná vůle 
může být zaměřena na jakýkoliv záměr nebo cíl. 

43.31 T A Z A T E L  Ve skutečnosti jsem se snažil dobrat toho, zda je velmi důležité 
zkonstruovat lepší místo pro naše meditace. Máme zde rušení typů, které 
jsem zmínil, a vím, že je naší svobodnou vůlí, zda to zkonstruujeme nebo 
ne, ale snažil jsem se jenom dobrat principů. Například Faradayova klec by 
byla docela velkou konstrukcí a přemýšlel jsem, jestli by to mělo nějaký 
význam. 

R A  Já jsem Ra. Aniž bychom porušili svobodnou vůli, cítíme, že je možné 
konstatovat, že Faradayova klec a izolační nádrž jsou jen aparáty. 

Obklopením sebe samých v harmonické atmosféře, odděleni od rušení, 
v místě nepoužívaném pro jiný účel, na kterém se vy a vaši společníci 
domluvíte distancovat od všech cílů kromě meditativního hledání 
nekonečného Stvořitele, nejsou, řekněme, aparáty, ale využití stvoření Otce 
v lásce druhé úrovně a v lásce a podpoře ostatních-já.  

Existují nějaké krátké dotazy, než bude toto sezení u konce? 

43.32 T A Z A T E L  Pouze se zeptám, zda existuje cokoliv, co můžeme udělat, aby byl 
nástroj více v pohodlí nebo zlepšit kontakt? 

R A  Já jsem Ra. Vše je v pořádku. Zanechávám vás v lásce a světle jednoho 
nekonečného Stvořitele. Jděte kupředu, a proto s radostí, v síle a míru 
jednoho nekonečného Stvořitele. Adonai. 

                                                             
2  Předešle diskutováno v 40.14 a 41.21-22. 



 

Relace 44 
28. března 1981 

44.0 R A  Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. 
Nyní komunikujeme. 

44.1 T A Z A T E L  Tento nástroj měl určité otázky týkající se její vitality. Těžko se 
nám to odhadovalo. Je pro vás možné to okomentovat? 

R A  Já jsem Ra. Skenujeme tento nástroj a shledáváme, že můžeme být 
k službám bez porušení svobodné vůle díky rozhodnutí tohoto nástroje 
řídit se spíše nejpečlivějším hodnocením než tím nejvíce touženým. 

Byli jsme překvapeni, že jsme byli schopni udržovat pravidelný kontakt 
během tohoto nejintenzivnějšího období negativního rušení. Přesuny 
sexuální energie pro určitá sezení daly tomuto nástroji dodatečné životní 
zdroje, ze kterých bylo možné čerpat. Avšak to není případ tohoto sezení, 
kde komplex těla je řízen vůlí tohoto nástroje. Tento nástroj nevynáší žádný 
soud nad touto službou. Schopnost vůle, rozpoznána jako ústřední a nejvíce 
hodnotná, by mohla v této činnosti způsobit vážné zkreslení v komplexu 
těla nástroje. Můžeme podotknout, že mučednictví není nezbytně 
nápomocné. Žádáme tento nástroj, aby vyhodnotil tyto myšlenky, zvážil a 
rozeznal v nich možnou pravdu, a pokud jsou posouzeny jako pravdivé, 
doporučujeme tomuto nástroji předat moc úsudku této skupině, jejíž zájmy 
jsou mnohem vyváženější než ty nástroje. Vyberte rozhodnutí bez 
očekávání nebo vazby na výsledek. Naše naděje, můžeme říci, pro 
dlouhodobý kontakt skrze tento nástroj závisí na jeho vyzrálé schopnosti 
poskytnout službu ostatním já tím, že přijme jejich pomoc, a tím zůstane 
životaschopným nástrojem. 

Rádi bychom poděkovali tazateli, že nám umožňuje hovořit k tomuto 
bodu, jelikož jsme si byli vědomi zkresleních spočívajících na té, jejíž vůle 
sloužit není usměrňována vědomostmi o omezeních zkreslení komplexu 
těla. 

44.2 T A Z A T E L  Jelikož si nejsme v tomto čase vědomi vitality nástroje, mohl byste 
prosím ukončit tento kontakt, jakmile to bude nezbytné? 

R A  Já jsem Ra. Vyjádřeno vaší řečí jsou naše ruce do určité míry svázány. 
Tento nástroj využil vnitřní rezervy, jež byly draze koupeny. Proto máme 
čest/povinnost užívat tuto energii, jak nejlépe dovedeme. Když bude její 
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množství nízké, s největší pravděpodobností, jako vždy, vyjádříme potřebu 
ukončení sezení. Jediný způsob, jak se za každou cenu vyhnout tomuto 
sdílení služby, je vzdát se této činnosti. Je to dilema. 

44.3 T A Z A T E L  Můžete mi říct, co to bylo za tón, který jsem slyšel ve svém levém 
uchu, když jste začal komunikaci? 

R A  Já jsem Ra. To byl negativně orientovaný signál. 

44.4 T A Z A T E L  Můžete mi říct, jak bych slyšel pozitivně orientovaný signál? 

R A  Já jsem Ra. Jsou dva typy pozitivního signálu. Za prvé, v místě pravého 
ucha signál naznačuje znamení, že vám je předávána nějaká bezeslovní 
zpráva říkající: „Poslouchejte. Buďte opatrní.“ Druhým pozitivním 
znamením je tón nad hlavou, který je vyváženým potvrzením myšlenky. 

44.5 T A Z A T E L  Existují nějaké jiné negativně orientované signály, které dostávám? 

R A  Já jsem Ra. To je správně. Jste schopen přijímat myšlenkové formy, 
slovní formy a vize. Avšak zdáte se být schopen je rozeznávat. 

44.6 T A Z A T E L  Existuje důvod, že jsem těmto signálům negativní povahy 
otevřený? 

R A  Já jsem Ra. Nejste snad vším? 

44.7 T A Z A T E L  Myslím, že by bylo dobré, kdybychom nyní ukončili spojení, 
abychom před pokračováním nástroji dovolili nabrat více nezbytné energie. 
To je nyní moje rozhodnutí. Velmi rád bych pokračoval ve spojení, ale zdá 
se mi, ačkoliv neumím posoudit úroveň energie nástroje, že by nástroj 
neměl spotřebovat žádnou další energii. 

R A  Já jsem Ra. Odpovídáme na nezodpovězenou otázku. Avšak je to 
nanejvýš nápadné, a proto vás prosíme o odpuštění za toto porušení. 
Energie nástroje byla již vynaložena a byla určena pouze k tomuto účelu. 
Můžete činit, jak si přejete, ale toto je povahou přípravy nástroje pro 
kontakt a je jediným důvodem, že jej můžeme použít. 

44.8 T A Z A T E L  Nejsem si jistý, zda jsem vám zcela rozuměl. Mohl byste to říct 
trochu odlišným způsobem? Mohl byste to vysvětlit jinak? 

R A  Já jsem Ra. Každý z vás při této činnosti vědomě zasvětil existenci, která 
je nyní prožívána, službě ostatním. Tento nástroj zjemnil toto odhodlání 
dlouhou zkušeností s chanelingem, jak jej nazýváte, filosofie konfederace, 
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jak můžete říct. Když jsme tudíž prvně tento nástroj kontaktovali, nabídl 
své bytí nejenom ke službě ostatním já, ale službě komunikace této povahy. 
Jak se tento kontakt rozvíjel, stalo se odhodlání tohoto bytí docela 
specifickým. Jakmile je tedy životní energie nástrojem našim komunikacím 
zasvěcena, dokonce i když sezení nenastane, je tato životní energie ztracena 
pro každodenní zkušenosti nástroje. Tudíž jsme poukázali na důležitost 
uvolnění vůle nástroje z procesu stanovování dob sezení, protože když 
nástroj touží po kontaktu, je energie nashromážděna, a proto ztracena pro 
běžné nebo normální účely. 

44.9 T A Z A T E L  V tom případě, jelikož je energie již ztracena, tak bychom mohli 
pokračovat v relaci a měli bychom velmi pečlivě monitorovat nástroj a být 
samosoudci, kdy relace mají nastat. Říkám to správně? 

R A  Já jsem Ra. To je zcela správně. Rozhodnutí tohoto nástroje pokračovat 
v tomto období v kontaktu již prodloužilo období nízké energie. 

44.10 T A Z A T E L  To je pro nás velmi odhalující. Děkuji vám. Každý z nás dostává 
signály a sny. Nejméně jednou jsem si byl vědom v bdělém stavu jasné 
zvukové komunikace. Můžete doporučit nějakou metodu, kterou bychom 
mohli, řekněme, vynulovat účinek ovlivňování z negativního zdroje, jejž 
nechceme? 

R A  Já jsem Ra. Existují rozličné metody. Nabídneme ty nejběžnější nebo 
nejjednodušší. Nejdostupnějším prostředkem vynulování účinků 
takovýchto událostí jsou: sdílet obtížný kontakt s ostatními já spojenými 
s touto prací a meditovat s láskou za ty, co posílají vize a světlo, za sebe a za 
ostatní já. Snížení účinku těchto zkušeností využitím intelektu nebo 
disciplín vůle, má za výsledek prodloužení těchto účinků. Je daleko lepší s 
důvěrou takové zkušenosti sdílet a spojit srdce a duše soucitem pro 
odesílatele v lásce a ve světlu, a také obrnit sebe sama. 

44.11 T A Z A T E L  Můžete mi sdělit zdroj snu nástroje z dnešního rána, který mi 
sdělila, jakmile se probudila? 

R A  Já jsem Ra. Atmosféra snu, řekněme, byla ovlivněna Orionem. Zahalení 
snu odhaluje více nevědomých asociativních vzorů symbolismu nástroje. 

44.12 T A Z A T E L  V meditaci před několika lety mi začala paže sálat a nedobrovolně 
se prudce pohybovala. Co to bylo? 
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R A  Já jsem Ra. Fenomén byla analogie, která vám byla dána k dispozici 
z vašeho vyššího já. Analogií bylo to, že bytost, kterou jste byl, žila 
způsobem, který nebyl pochopen, řekněme, vašimi fyziky, vědci nebo 
doktory. 

44.13 T A Z A T E L  Čeho se snažím v této relaci dosáhnout, jsou jakékoliv praktiky, 
které bychom byli schopni dělat, abychom nástroj co nejlépe revitalizovali, 
protože bude nezbytné, abychom udělali, co se dá pro udržení našeho 
kontaktu. Můžete nám říct, co můžeme nejlépe udělat, abychom pro tato 
spojení zvýšili vitalitu nástroje? 

R A  Já jsem Ra. Vaše zkušenost byla funkcí vaší schopnosti kontaktovat 
inteligentní nekonečno. Proto to nemá přímou spojitost s životní energií 
nástroje. 

O věcech, které pomáhají životní energii nástroje, jsme hovořili dříve: o 
citlivosti ke kráse, o zpívání posvátné hudby, o meditaci a uctívání, o sdílení 
vlastního já s já ve volně dané lásce buď ve společenském nebo sexuálním 
spojení. Tyto věci působí na vitalitu docela přímo. Nástroj má zkreslení 
směrem k oceňování různých zkušeností. Toto pomáhá vitalitě méně 
přímým způsobem. 

44.14 T A Z A T E L  Díval jsem se na diagram pokročilých magických praktik počínaje 
Malchutem a konče Keterem1. Přemýšlel jsem, zda tyto korespondovaly 
s barvami nebo úrovněmi, s Malkutem jako první, Jesodem jako druhou, 
Hodem a Necachem jako třetí, Tif´eretem čtvrtou, a tak dále. Je to správně? 

R A  Já jsem Ra. To je v podstatě nesprávně, ačkoliv se nacházíte na správně 
myšlenkové stopě. Každá s těchto stanic má komplexní počet a tónování 
energetických center, stejně tak jako některé části různých vyvážení; nízké, 
střední, vysoké a úplné vyvážení. Tudíž se v každé stanici nacházejí 
komplexní barvy nebo paprsky a komplexní náboje, chcete-li. 

44.15 T A Z A T E L  Dobrá. Reprezentuje levá cesta více cestu služby sobě sama a pravá 
cesta službu ostatním? 

R A  Já jsem Ra. Toto bude poslední plná otázka tohoto sezení. 

To je nesprávně. Tyto stanice znamenají vztahy. Každá cesta nabízí tyto 
vztahy. Záměr praktikanta během práce s těmito mocnými koncepty určuje 
polaritu práce. Nástroje jsou nástroje. 
                                                             

1  Termíny z Kabalistického Stromu života 
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44.16 T A Z A T E L  Jako ukončující otázku se pouze zeptám, zda je pak možné, aby 

měl Ipsissmus2 buď pozitivní, nebo negativní polaritu, nebo nesmí mít 
žádnou? 

R A  Já jsem Ra. Odpovíme na smysl tohoto termínu specializovaným 
významem. Ipsissmus je ten, kdo zcela pochopil Strom života a kdo použil 
tohoto mistrovství pro negativní polarizaci. 

Existuje nějaký krátký dotaz, na který můžeme odpovědět, jak budeme 
opouštět tento nástroj? 

44.17 T A Z A T E L  Omlouvám se, že jsme dnes trochu sešli z cesty. Myslím, že 
nejdůležitější věcí, které jsme dosáhli, je znalost, jak lépe regulovat relace 
nástroje, a doufal bych, že budete mít strpení s mou občasnou neschopností 
vhodně vybírat otázky, jelikož někdy se mi stává, že proniknu do určitých 
oblastí, abych zjistil, zda se tam nachází možná cesta, kterou můžeme jít, a 
jakmile vstoupíme, tak… 

Jinak bych chtěl pouze vědět, zda existuje v této relaci cokoliv, co bychom 
mohli udělat, aby byl nástroj více v pohodlí nebo zlepšit kontakt? 

R A  Já jsem Ra. Neexistují chyby. Buďte v klidu, můj příteli. Každý z vás je 
nanejvýš svědomitý. Vše je v pořádku. 

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

                                                             
2  Pozn.: titul/cesta odpovídající Keteru, nejvyššímu sefíru nebo jak Ra řekli stanici na 

Stromu života 



 

Relace 45 
6. dubna 1981 

45.0 R A  Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. 
Nyní komunikujeme. 

45.1 T A Z A T E L  Mohl byste nám nyní, když je odpočatá, dát odhad fyzického stavu 
nástroje pro komunikování? 

R A  Já jsem Ra. Stav je vzhledem ke komplexu těla nástroje extrémně špatný. 
Tento nástroj není odpočatý. Avšak tento nástroj byl dychtivý pro náš 
kontakt. 

45.2 T A Z A T E L  Pomohlo období odpírání kontaktu fyzickému stavu nástroje? 

R A  Já jsem Ra. To je správně. Pravděpodobnost vývoje toho, co byste 
nazvali, nemoci nástroje, ať už plicní povahy nebo ledvinové povahy, byla 
během našich předchozích spojení docela významná. Odvrátili jste možné 
vážné fyzické selhání komplexu těla tohoto nástroje.  

Je třeba poznamenat, že vaše modlitební podpora byla nápomocná, stejně 
tak jako trvalé rozhodnutí nástroje přijmout to, co bylo nejlepší 
z dlouhodobého hlediska, a tudíž nástroj udržoval doporučená cvičení bez 
zbytečné netrpělivosti.  

Je třeba dále podotknout, že věci, které nástroji pomáhají, jsou do jisté míry 
protichůdné a potřebují vyvážení. Tudíž je tomuto nástroji pomoženo 
odpočíváním, ale také rozptýleními aktivní povahy. Toto ztěžuje pomoc 
tomuto nástroji. Avšak jakmile je to známo, může být jednodušeji dosaženo 
vyvážení. 

45.3 T A Z A T E L  Můžete mi říct, zda je větší procento zdejších Poutníků, kteří jsou 
od Ra? 

R A  Já jsem Ra. Mohu. 

45.4 T A Z A T E L  Je? 

R A  Já jsem Ra. Významná část Poutníků šesté úrovně jsou ti našeho 
společenského paměťového komplexu. Další velká část se skládá z těch, 
kteří pomohli těm v Jižní Americe; další část – ti, kteří pomohli Atlantidě. 
Všichni jsou šesté úrovně a všichni jsou skupinami bratrů a sester díky 
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sjednocenému cítění, a tak jako nám bylo pomoženo tvary jako jsou 
pyramidy, tak i my jsme mohli pomoci vašim lidem. 

45.5 T A Z A T E L  Můžete říct, zda některý z nás tří, jsou od Ra nebo od jedné 
z ostatních skupin? 

R A  Já jsem Ra. Ano. 

45.6 T A Z A T E L  Můžete nám říct, který z nás je, ze které skupiny? 

R A  Já jsem Ra. Ne. 

45.7 T A Z A T E L  Jsme všichni z jedné ze skupin, které jste zmínil? 

R A  Já jsem Ra. Půjdeme k hranicím našich pokusů zdržet se porušení 
svobodné vůle. Dva jsou původu šesté úrovně, jeden páté úrovně schopný 
sklizně do šesté, který si ale díky milujícímu vztahu mezi učitelem a 
studentem vybral návrat jako Poutník. Tudíž vy tři tvoříte vysoce 
soudržnou skupinu. 

45.8 T A Z A T E L  Můžete vysvětlit tón pravého a levého ucha a to, co nazývám 
dotykovým spojením, jež neustále dostávám? 

R A  Já jsem Ra. Tohle bylo dříve pokryto1. Zeptejte se prosím na konkrétní 
další detaily. 

45.9 T A Z A T E L  V různých časech cítím, co považuji za šimrání v mém pravém a 
levém uchu. Je to něco odlišného, pokud jde o význam než tón, který 
dostávám ve svém pravém a levém uchu? 

R A  Já jsem Ra. Ne. 

45.10 T A Z A T E L  Proč je levé ucho pro kontakt typu služby sobě a pravé pro služby 
ostatním? 

R A  Já jsem Ra. Povaha vašeho fyzického nosiče je taková, že okolo pláště 
vašeho nosiče se v komplexních vzorech nacházejí pozitivní a negativní 
magnetická pole. U většiny entit je levá polovina oblasti hlavy v této úrovni 
časového/prostorového kontinua negativní povahy. 

45.11 T A Z A T E L  Můžete mi sdělit účel nebo filosofii za pozitivními a negativními 
společenskými paměťovými komplexy čtvrté, páté a šesté úrovně?  

                                                             
1  Pokryto dříve v 44.3-6. 
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R A  Já jsem Ra. Základním účelem společenského paměťového komplexu je 
evoluce. Za určitým bodem je evoluce ducha velmi závislá na porozumění 
vlastního já a ostatních já jako Stvořitele. To tvoří základ pro společenské 
komplexy. Když vyzrají, stanou se společenskými paměťovými komplexy. 
Čtvrtá úroveň a šestá úroveň to shledávají velmi nezbytným. Pátá pozitivní 
používá společenskou paměť k dosažení moudrosti, ačkoliv je to činěno 
individuálně. V páté negativní je mnohé prováděno bez pomoci ostatních.  

Toto je posledním dotazem, jelikož tento nástroj potřebuje být chráněn 
před vyčerpáním. Existují rychlé dotazy předtím, než skončíme? 

45.12 T A Z A T E L  Pouze potřebuji vědět, zda existuje cokoliv, co můžeme udělat, aby 
byl nástroj více v pohodlí nebo zlepšit kontakt? 

R A  Já jsem Ra. Vše je v pořádku, mí bratři. 

45.13 T A Z A T E L  Co jste řekl? Nemohl jsem vás slyšet2. 

R A  Já jsem Ra. Vše je v pořádku, mí bratři. Zanechávám vás nyní v lásce a 
světle jednoho nekonečného Stvořitele. Jděte tedy kupředu, s radostí, v síle 
a míru jednoho nekonečného Stvořitele. Adonai. 

                                                             
2  Pozdější části tohoto sezení byly přerušeny člověkem s dodávkou vody, který klepal 

na dveře a troubil. Jim napsal: „Měli jsme cedulku na předních dveřích, že nechceme 
být vyrušováni, ale kolega donášející pitnou vodu k naplnění naší cisterny ignoroval 
tuto cedulku a udělal všechno proto, aby svou donášku dokončil. Od tohoto sezení 
jsme zaparkovali jedno z našich aut na spodku příjezdové cesty, aby se sem žádné 
vozidlo nedostalo.  

Neustálá vyrušení nejsou v tomto přepisu zahrnuté. 



 

Relace 46 
15. dubna 1981 

46.0 R A  Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. 
Nyní komunikujeme. 

46.1 T A Z A T E L  Mohl byste prvně prosím naznačit stav nástroje? 

R A  Já jsem Ra. Tento nástroj je v současnosti skenován a má extrémně 
nízkou fyzikální energii a je pod útokem. To bude pokračovat po několik 
vašich týdnů. Životní energie tohoto nástroje se však postupně navracejí na 
svou původní úroveň. 

46.2 T A Z A T E L  V tom případě se vás zeptáme pouze na jednu otázku, ledaže 
budete považovat pokládání dalších otázek za správné, ale ta jedna otázka, 
která nás znepokojuje a kterou jsem dostal v meditaci, může být nevhodná, 
ale cítím svou povinnost ji položit, protože je pro mentální stav tohoto 
nástroje a pro nás ústřední. Má co do činění se dvěma kočkami, které jsme 
hodlali dnes vzít na čištění zubů a na odstranění malého nádoru 
z Gandalfovy nohy. Nabyl jsem dojmu, že může existovat prostor pro zásah 
skupiny Orion a v první řadě jsme se zajímali o cokoliv, co bychom mohli 
udělat na ochranu těchto dvou koček. Mohu být mimo, když se na to ptám, 
ale cítím svou povinnost se na to zeptat. Mohl byste mi prosím dát 
informace, veškeré informace, které můžete, na toto téma? 

R A  Já jsem Ra. Entita, komplex mysli/těla/ducha Gandalf, jež je sklizně-
schopná do třetí úrovně, je otevřená stejnému typu psychického útoku, 
vůči kterému jste sami zranitelní. Proto je přes mechanismy představ a snů 
potenciálně možné, aby byly tomuto komplexu mysli/těla/ducha 
nabídnuty negativní koncepty, a tak měly možné škodlivé následky. Entita 
Fairchild, ačkoliv je s dopomocí sklizně-schopná, není díky nedostatku 
aktivity ve zkreslení k vědomé oddanosti komplexu mysli příliš vůči útoku 
zranitelná. 

Pro ochranu těchto entit můžeme naznačit dvě možnosti. Za prvé meditaci, 
která nasadí brnění světla. Za druhé, opakování krátkých rituálních vět, 
které jsou tomuto nástroji známé z instituce, která pro tento nástroj 
zkresluje duchovní jednotu. Rituál může být s účinností a ve vhodných 
intervalech opakován od tohoto okamžiku až do bezpečného návratu. 
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46.3 T A Z A T E L  Nejsem s rituálními větami obeznámen. Pokud je s nimi nástroj 
obeznámen, nemusíte na toto odpovídat, ale které věty myslíte? 

R A  [Ticho. Žádná reakce od Ra.] 

46.4 T A Z A T E L  Předpokládám, že je nástroj obeznámen. 

R A  Já jsem Ra. To je správně. 

46.5 T A Z A T E L  Můžete mi něco říct o malém nádoru na Gandalfově noze, co jej 
způsobilo a zda je pro něj nebezpečný? 

R A  Já jsem Ra. Příčina takovýchto nádorů byla diskutována dříve. 
Nebezpečí pro fyzický komplex těla je malé, uvážíme-li nedostatek 
opakovaných stimulů pro hněv. 

46.6 T A Z A T E L  Nyní bych se zeptal, zda bychom měli relaci kvůli nízké vitalitě 
nástroje ukončit nebo zda je to díky odevzdání se této relaci již irelevantní. 

R A  Já jsem Ra. To druhé je správně. Můžete pokračovat. Budeme 
monitorovat životní energie tohoto nástroje. 

46.7 T A Z A T E L  Jen jsem přemýšlel, pokud se entita polarizuje směrem k cestě 
služby sobě samé, měl by hněv stejný fyzický účinek, jako by účinkoval na 
entitu polarizovanou směrem k cestě služby ostatním? Způsobilo by to také 
rakovinu nebo je to pouze katalytický účinek působící na pozitivně 
polarizovanou entitu? 

R A  Já jsem Ra. Katalytické mechanismy nezávisí na vybrané polaritě 
komplexu mysli/těla/ducha, ale na užití nebo účelu, pro který je tento 
katalyzátor využit. Tudíž entita, která používá prožitek hněvu, aby se 
vědomě polarizovala pozitivně nebo negativně, nezažívá tělový katalyzátor, 
ale využívá katalyzátor pro mentální nastavení. 

46.8 T A Z A T E L  Nejsem si jistý, zda tomu rozumím. Pojďme uvést nějaké příklady: 
pokud se entita polarizovaná směrem k negativní cestě rozhněvá… 
Vezměme případ, kdy si vyvine rakovinu. Jaká je toho pro ni příčina? 

R A  Já jsem Ra. Chápeme podstatu vašeho dotazu a odpovíme v rozporu 
s konkrétním dotazem, pokud budete souhlasit. 

46.9 T A Z A T E L  Zajisté. 

R A  Entita polarizovaná pozitivně postřehne svůj hněv. Tato entita, pokud 
používá tento katalyzátor vědomě, chválí a miluje tento hněv v sobě samé. 
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Pokud pak tento hněv vědomě zintenzivní pouze v mysli, dokud není 
hloupost této energie červeného paprsku spatřena ne jako hloupost v sobě 
sama, ale díky náhodnosti použité energie jako předmět energie duchovní 
entropie. 

Pozitivní orientace pak poskytuje vůli a víru pokračovat v tomto mentálně 
intenzivním prožitku, aby byl hněv pochopen, přijat a začleněn do 
komplexu mysli/těla/ducha. Jiné já, jež je předmětem hněvu, je tak 
převedeno na předmět přijetí, pochopení a urovnání, přičemž je vše 
opětovně spojeno za použití velké energie, kterou hněv započal. 

Negativně orientovaný komplex mysli/těla/ducha bude tento hněv 
používat podobně vědomým způsobem s tím, že odmítne přijmout 
nepřímou nebo náhodnou energii hněvu a místo toho bude skrze vůli a 
víru tuto energii praktickými prostředky odvádění negativního aspektu této 
emoce usměrňovat tak, aby získal kontrolu nad druhým já nebo jinak řídil 
situaci, která hněv způsobila. 

Ovládnutí je klíčem k negativně polarizovanému použití katalyzátoru. 
Přijetí je klíčem k pozitivně polarizovanému použití katalyzátoru. Mezi 
těmito polaritami se nachází potenciál pro tuto náhodnou a nepřímou 
energii vytvořit v komplexu těla podobnost tomu, co nazýváte 
rakovinovým nádorem tkáně. 

46.10 T A Z A T E L  Pak, jak tomu rozumím, říkáte, že pokud pozitivně polarizovaná 
entita selže v přijetí druhého já nebo negativně orientovaná entita selže 
v ovládání druhého já, pak jakákoliv z těchto dvou situací eventuálně 
způsobí rakovinu. Je to správně? 

R A  Já jsem Ra. To je částečně správně. Za prvé, přijetí nebo ovládnutí, 
v závislosti na polaritě, je sebe sama. Hněv je jednou z mnoha věcí, kterou 
je třeba přijmout a milovat jako část sebe nebo ovládat jako část sebe, pokud 
entita hodlá pracovat. 

46.11 T A Z A T E L  Říkáte pak, že pokud je negativně polarizovaná nebo polarizující 
se entita neschopna svůj vztek ovládat nebo je neschopna sebe sama v hněvu 
ovládat, že si může způsobit rakovinu? Je to správně? 

R A  Já jsem Ra. To je docela správně. Negativní polarizace obsahuje velkou 
potřebu pro ovládání a potlačování. 

46.12 T A Z A T E L  Potlačování čeho? 



356 RA KONTAKT: UČENÍ ZÁKONA JEDNOTY 

R A  Já jsem Ra. Jakékoliv zkreslení komplexu mysli, které můžete nazvat 
emocionální, které je samo o sobě neorganizované, potřebuje pro to, aby 
bylo pro negativně orientovanou entitu užitečné, aby bylo potlačeno a pak 
přivedeno zpět v organizovaném využití. Tudíž můžete nalézt například 
negativně polarizované entity, které ovládají a potlačují takové základní 
potřeby těla jako je sexuální touha, aby pak mohla být v praxi, kdy je 
sexuální chování dovoleno, použita k prosazení vůle sebe sama nad 
ostatním já s větší efektivitou. 

46.13 T A Z A T E L  Pak, jak bylo uvedeno v dřívějším kontaktu, by pozitivně 
orientovaná entita emoci spíš vyvážila, než že by se ji pokusila potlačit. Je 
to správně? 

R A  Já jsem Ra. To je správně a ilustruje to cestu jednoty. 

46.14 T A Z A T E L  Pak tedy rakovina je katalyzátor pro výuku, který pracuje pro obě 
polarity přibližně stejným způsobem, ale pokouší se, řekněme, vytvořit 
polarizaci v obou směrech, pozitivním i negativním, což závisí na orientaci 
entity, která katalyzátor prožívá. Je to správně? 

R A  Já jsem Ra. To je nesprávně v tom, že katalyzátor není vědomý a 
nepracuje s inteligencí, ale je spíše částí, řekněme, mechanismu 
učení/vyučování nastaveném sub-Logosem před počátkem vašeho 
prostoru/času. 

46.15 T A Z A T E L  Jak tento katalyzátor provádí učení/vyučování, když entita nemá 
vědomou představu o tom, co se s ní děje, když si vytvoří rakovinu? 

R A  Já jsem Ra. V mnoha případech není katalyzátor využit. 

46.16 T A Z A T E L  Jaký je plán pro užití katalyzátoru rakoviny? 

R A  Já jsem Ra. Katalyzátor, jako všechny katalyzátory, je navržen pro nabytí 
zkušenosti. Tato zkušenost může být ve vaší úrovni milována a přijata nebo 
může být ovládána. Toto jsou dvě cesty. Když není zvolena ani jedna 
z nich, katalyzátor ve svém návrhu selhává a entita pokračuje, dokud ji 
nezasáhne takový katalyzátor, který způsobí utváření návyku směrem 
k přijetí a lásce nebo k odloučení a ovládání. Nedostatek prostoru/času, ve 
kterém může tento katalyzátor fungovat, není. 

46.17 T A Z A T E L  Předpokládám, že existuje plán sub-Logosu a Logosu pro pozitivně 
a negativně polarizované společenské paměťové komplexy ve čtvrté úrovni 
a výše. Můžete mi sdělit účel plánu pro tyto dva typy společenských 
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paměťových komplexů s ohledem, řekněme, na Coulombův zákon nebo 
negativní a pozitivní elektrickou polaritu, nebo jakýmkoliv jiným 
způsobem? 

R A  Já jsem Ra. Tento nástroj se unavuje. Budeme s vámi znovu hovořit. 
Můžeme naznačit možnost, aniž bychom způsobili další poškození nástroji, 
přibližně dvou relací za vaše týdenní období, dokud nebudou tyto týdny 
s potenciálem pro útok a pro přítomnost velmi nízké fyzické energie u 
konce. Můžeme říct, že je dobré být s touto skupinou. Vážíme si vaší 
věrnosti. Existují nějaké stručné dotazy před koncem doby tohoto sezení? 

46.18 T A Z A T E L  Pouze, zda existuje cokoliv, co můžeme udělat, aby byl nástroj více 
v pohodlí nebo zlepšit kontakt. 

R A  Já jsem Ra. Každý podporuje nástroj dobře a nástroj zůstává ve svém 
účelu stabilní. Jste svědomití. Vše je v pořádku. Doporučujeme, abyste se 
vyvarovali jakékoli nedbalosti ohledně uspořádání a orientace příslušenství. 

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



 

Relace 47 
18. dubna 1981 

47.0 R A  Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. 
Nyní komunikujeme. 

47.1 T A Z A T E L  Mohl byste nám prvně naznačit stav nástroje? 

R A  Já jsem Ra. Stav je, jak bylo uvedeno dříve. 

47.2 T A Z A T E L  OK. Otázka, kterou jsem se snažil v minulé relaci položit, byla: 
Jakou hodnotu mají pro vývoj evoluce a zkušeností Stvořitele, který 
poznává sám sebe, pozitivní a negativní společenské paměťové komplexy, 
které se začínají formovat ve čtvrté úrovni, a proč to bylo Logosem 
naplánované? 

R A  Já jsem Ra. Váš dotaz obsahuje základní nesprávnosti. Avšak můžeme 
odpovědět na jeho podstatu. 

Nepřesnost tkví v předpokladu, že společenské paměťové komplexy byly 
naplánované Logosem nebo sub-Logosem. To je nesprávně, jelikož jednota 
Stvořitele existuje uvnitř jakéhokoliv nejmenšího materiálu vytvořeném 
Láskou, natož v sebe-uvědomělé bytosti1. 

Avšak zkreslení svobodné vůle způsobuje, že se jako možnost v určitém 
stádiu evoluce mysli objevuje společenský paměťový komplex. Účel nebo 
důvod, který způsobuje, že entity utváří takové komplexy těchto 
společenských paměťových komplexů, je velmi jednoduchým rozšířením 
základního zkreslení směrem k tomu, aby Stvořitel sám Sebe poznával, 
protože když se skupina myslí/těl/duchů naučí zformovat společenský 
paměťový komplex, jsou všechny zkušenosti každé entity přístupné celému 
komplexu. Tudíž Stvořitel ví více o svém stvoření v každé entitě, která se 
podílí na tomto společenství entit. 

47.3 T A Z A T E L  Vybrali jsme hodnoty… nebo vy jste předali hodnoty lepší jak 50 
% pro služby ostatním pro společenské paměťové komplexy pozitivní čtvrté 
úrovně a lepší než 95 % pro služby sobě sama pro komplexy negativní čtvrté 
úrovně. Odpovídají tyto hodnoty stejné úrovni, řekněme, vibrace? 

                                                             
1  V tomto kontextu „natož“ znamená „obzvláště“. I když může být fráze typicky 

použita v negativním kontextu, zdá se, že Ra říkají, že pokud Stvořitel existuje i 
v mikroskopickém zrnku prachu, existuje o to více v sebe-uvědomělé bytosti. 
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R A  Já jsem Ra. Vidím, že máte obtíže s vyjádřením své otázky. Odpovíme 
s pokusem váš dotaz objasnit. 

Vibrační úrovně nemají být pro pozitivní i negativní orientaci chápány jako 
stejné. Mají být chápány jako schopnost přijmout a pracovat 
s inteligentním nekonečnem do určitého stupně intenzity. Vzhledem 
k faktu, že primární modrá barva, nebo řekněme, energie v negativně 
orientovaném systému síly chybí, nejsou zelené/modré vibrační energie ve 
vibračních plánech nebo vzorech negativní čtvrté a páté úrovně vibrace 
vidět. 

Na druhou stranu obsahuje pozitivní orientace plné spektrum 
časových/prostorových vzorů pravých barev, a tudíž obsahuje rozdílný 
vibrační vzor nebo plán. Oba jsou schopné dělat práci čtvrté úrovně. To je 
kritérium pro sklizeň. 

47.4 T A Z A T E L  Řekl jste, že modrá chybí v negativní čtvrté úrovni? 

R A  Já jsem Ra. Objasníme to dále. Jak jsme uvedli předtím, všechny bytosti 
mají potenciál pro všechny vibrační úrovně. Tudíž potenciál pro aktivaci 
zeleného a modrého energetického centra je samozřejmě přesně tam, kde 
ve stvoření Lásky musí být. Avšak negativně polarizovaná entita dosáhne 
sklizně díky extrémně efektivnímu použití červeného a žlutého/oranžového 
s tím, že se přesune přímo do indigového centra a umožní skrze tento kanál 
inteligentní energie vtoky inteligentního nekonečna. 

47.5 T A Z A T E L  Existuje pak při graduaci ze čtvrté do páté úrovně něco jako 
procenta polarizace, která jste nám předal pro graduaci z třetí úrovně do 
čtvrté? 

R A  Já jsem Ra. Ve vašich způsobech myšlení existují odpovědi, které 
můžeme použít a které nabídneme. Avšak důležitým bodem je to, že 
graduace z úrovně do úrovně skutečně nastávají. Pozitivní/negativní 
polarita je věc, která se v šesté úrovni stane historií. Proto, když 
diskutujeme statistiky pozitivní versus negativní sklizně do páté, hovoříme 
v iluzorním kontinuu času. Velké procento negativních entit čtvrté úrovně 
pokračuje ze čtvrté do páté úrovně na negativní cestě, protože bez 
moudrosti není soucit a touha pomáhat ostatním není dobře známa. Tudíž, 
ačkoliv se ztrácí přibližně dvě procenta, která se během zkušenosti čtvrté 
úrovně přesunou z negativní do pozitivní, přesto najdeme přibližně osm 
procent graduací do páté úrovně, které jsou negativní. 
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47.6 T A Z A T E L  No, na co jsem se ptal bylo, jestli je 50 % třeba pro graduaci ze 
třetí do čtvrté v pozitivním smyslu a 95 % je třeba pro graduaci 
v negativním smyslu, zda se to musí v obou případech při graduaci do páté 
více přibližovat ke 100 %. Musí být entita z 99 % polarizovaná pro 
negativní a snad z 80 % polarizovaná pro pozitivní graduaci ze čtvrté do 
páté? 

R A  Já jsem Ra. Nyní chápeme váš dotaz. 

Předat vám toto ve vašich termínech je zavádějící, protože ve čtvrté úrovni 
existují, řekněme, vizuální nebo trénovací pomůcky, které entitě 
automaticky pomáhají v polarizaci, zatímco je extrémně tlumen rychlý 
účinek katalyzátoru. Proto úroveň nad vaší vlastní vyžaduje více 
prostoru/času. 

Procento těch, co jsou pozitivně orientované entity, se v záměru služby 
ostatním harmonicky přiblíží k 98 %. Kvalifikace do páté úrovně ovšem 
zahrnuje i porozumění. To se pak stává primární kvalifikací pro graduaci 
ze čtvrté do páté úrovně. Aby entita dosáhla této graduace, musí chápat 
akce, pohyby i tanec. Neexistuje popsatelné procento, které toto 
porozumění měří. Je to míra efektivity vnímání. Může být měřena světlem. 
Schopnost milovat, přijmout a užívat určitou intenzitu světla se tudíž stává 
požadavkem pro jak pozitivní, tak negativní sklizeň ze čtvrté do páté 
úrovně. 

47.7 T A Z A T E L  Můžete definovat, co myslíte termínem „krystalizovaná entita“? 

R A  Já jsem Ra. Použili jsme tento specifický termín, protože má ve vašem 
jazyce dosti precizní význam. Když se tvoří krystalizovaná struktura vašeho 
fyzického materiálu, jsou elementy přítomné v každé molekule 
pravidelným způsobem vázané s elementy v každé jiné molekule. Tudíž je 
struktura pravidelná a má určité vlastnosti, když je plně a perfektně 
krystalizovaná. Nebude se štěpit nebo lámat; je i bez úsilí velmi silná; a je 
zářivá, rozkládající světlo krásnou refrakcí a dávající potěšení oku mnoha. 

47.8 T A Z A T E L  V naší ezoterické literatuře je zmíněno mnoho druhů těl. Mám zde 
na seznamu fyzické tělo, éterické, emoční, astrální a mentální. Můžete mi 
říct, zda je tento seznam správný a můžete mi říct použití, účely, účinky 
atd., těchto nebo jakýchkoliv jiných těl, která mohou být v našem 
komplexu mysli/těla/ducha? 
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R A  Já jsem Ra. Úplné zodpovězení vašeho dotazu by byla práce mnoha 
relací jako je tato, jelikož vzájemné vztahy rozličných těl a účinky každého 
těla v rozličných situacích vyžadují enormní studium. Avšak začneme tím, 
že odkážeme vaši mysl zpět do spektra pravých barev a užití tohoto chápání 
k porozumění různých úrovní vaší oktávy. 

Číslice sedm se nám v oblastech struktury a zkušeností opakuje od 
makrokosmu po mikrokosmos. Proto se dá očekávat, že bude existovat 
sedm základních těl, která by možná byla nejzřetelněji popsána jako tělo 
červeného paprsku atd. Avšak jsme si vědomi toho, že si přejete vámi 
zmíněná těla vztáhnout k barevným paprskům. Toto bude matoucí, 
protože různí učitelé nabídli vyučování/učení svého chápání rozličnými 
termíny. Tudíž někdo může pojmenovat subtilní tělo jedním slovem a jiný 
nalezne odlišné pojmenování. 

Tělo červeného paprsku je vaše chemické tělo. Avšak není to tělo, které 
máte ve fyzické úrovni jako zevnějšek. Jedná se o nevytvořený materiál těla, 
elementární tělo bez formy. Základní tělo nezformovaného materiálu je 
důležité pochopit, protože existují léčení, které mohou být prováděny 
jednoduchým pochopením elementů, které jsou ve fyzickém nosiči 
přítomny. 

Tělo oranžového paprsku je fyzický komplex těla. Tento komplex těla stále 
není tělo, které obýváte, ale spíše tělo bez sebe-uvědomění sebe sama, jako 
tělo v děloze předtím, než do něj komplex ducha/mysli vstoupí. Toto tělo 
může žít, aniž by bylo obýváno komplexy mysli a ducha. Avšak jen zřídka 
to činí. 

Tělo žlutého paprsku je vaším fyzickým nosičem, který v současnosti znáte 
a kterým prožíváte katalyzátor. Toto tělo má charakteristiky 
mysli/těla/ducha a je rovno fyzické iluzi, jak jste ji nazvali. 

Tělo zeleného paprsku je tělo, které může být viděno během seance, když 
se poskytuje to, co nazýváte ektoplasmou. Je to lehčí tělo, jež je hustěji 
zabaleno životem. Můžete jej nazvat astrálním tělem, pokud sledujete 
některá jiná učení. Jiní nazvali toto stejné tělo jako éterické tělo. Avšak to 
není správně ve smyslu, že éterické tělo je tělo brány, v němž je inteligentní 
energie schopna utvářet komplex mysli/těla/ducha. 

Světelné tělo nebo tělo modrého paprsku může být nazváno 
devachanickým tělem. Existuje mnoho dalších pojmenování tohoto těla, 
obzvláště ve vašich takzvaných indických Sútrách nebo písmech, protože 
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existují mezi těmito lidmi tací, kteří tyto oblasti prozkoumali a porozuměli 
různým typům devachanických těl. Existuje mnoho, mnoho typů těl 
v každé úrovni, stejně jako ve vaší. 

Tělo indigového paprsku, které si volíme nazývat éterickým tělem, je, jak 
jsme řekli, tělo brány. V tomto těle je forma náplní a toto tělo můžete vidět 
pouze jako světlo, protože může sebe sama přetvářet dle své touhy. 

Tělo fialového paprsku může být snad chápáno jako to, co byste mohli 
nazvat tělem Buddhy nebo tím tělem, jež je úplné. 

Každé z těchto těl má ve vašem životním bytí vliv na váš komplex 
mysli/těla/ducha. Vzájemných vztahů je, jak jsme řekli, mnoho a jsou 
komplexní. 

Snad jedno doporučení, které může být naznačeno, je toto: Tělo fialového 
paprsku může být použito léčitelem, jakmile léčitel začne být schopen 
umisťovat své vědomí do tohoto éterického stavu. Tělo fialového paprsku 
neboli tělo Buddhy má pro léčitele stejnou účinnost, jelikož uvnitř něj leží 
smysl celku (celistvosti), který je extrémně blízko k jednotnosti všeho, co 
existuje. Tato těla jsou součástí každé entity, jejich správné použití a jejich 
pochopení, ačkoliv daleko pokročilejší z pohledu sklizně třetí úrovně, je 
nicméně užitečné pro adepta. 

47.9 T A Z A T E L  Která těla máme okamžitě po fyzické smrti z tohoto těla žlutého 
paprsku, které nyní obývám? 

R A  Já jsem Ra. Máte potenciál pro všechna těla. 

47.10 T A Z A T E L  Pak potenciál žlutého těla je použit k vytvoření chemického 
uspořádání, které nyní mám jako fyzické tělo. Je to správně? 

R A  Já jsme Ra. To je nesprávně pouze v tom, že ve vaší současné inkarnaci 
není tělo žlutého paprsku v procesu potenciace, ale v procesu aktivace. 
Jedná se o tělo, které je manifestováno. 

47.11 T A Z A T E L  Pak po smrti po této inkarnaci pořád máme tělo žlutého paprsku 
v procesu potenciace, ale pak po smrti, řekněme v obecném případě naší 
planetární populace, měli by pak normálně manifestováno tělo zeleného 
paprsku? 

R A  Já jsem Ra. Ne okamžitě. První tělo, které se po smrti samo aktivuje, je 
„tvůrce formy“ neboli tělo indigového paprsku. Toto tělo, jež jste nazvali 
„ka“, zůstává, dokud nepronikne éteričnem a dokud není celkem 
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mysli/těla/ducha nabyto porozumění. Jakmile je toho dosaženo, pokud je 
správné tělo pro aktivaci tělo zeleného paprsku, pak se to stane. 

47.12 T A Z A T E L  Nechte mě učinit prohlášení a uvidíme, zda to myslím správně. 
Pokud je entita po smrti nevědomá, může se stát tím, co je nazýváno 
duchem svázaným se Zemí, dokud není schopna dosáhnout potřebného 
uvědomění pro aktivaci jednoho z těl. A pak by bylo možné aktivovat 
jakékoliv z těl… jednalo by se o celou škálu od červeného po fialové? 

R A  Já jsem Ra. To je správně, pokud je dodán správný stimul. 

47.13 T A Z A T E L  Jaký stimul by způsobil to, co nazýváme duchem svázaným se 
Zemí nebo přetrvávajícím přízrakem? 

R A  Já jsem Ra. Stimul tohoto je schopnost vůle. Pokud je vůle 
mysli/těla/ducha žlutého paprsku to, co je silnější než progresivní impuls 
fyzické smrti směrem k uvědomění si toho, co přichází, tj. když je vůle 
v dostatečné míře koncentrovaná na předchozí životní zkušenost, pak 
ačkoliv není dále aktivní, nemůže být schránka žlutého paprsku entity zcela 
deaktivována, a dokud není vůle uvolněna, je komplex mysli/těla/ducha 
polapen. To často nastává, jak vidíme, že jste si vědom, v případě náhlé 
smrti, stejně tak jako v případě extrémní obavy o věc nebo jiné já. 

47.14 T A Z A T E L  Dobře, vyskytuje se pak velmi frekventovaně na této planetě po 
smrti aktivace oranžového paprsku? 

R A  Já jsem Ra. Jen velmi zřídka díky faktu, že tato konkrétní manifestace 
nastává bez vůle. Příležitostně vůle ostatního já tak moc požaduje formu 
toho, co odchází skrze fyzickou smrt, že určité vzezření bytosti zůstane. To 
je oranžový paprsek. Je to vzácné, jelikož, pokud nějaká entita dostatečně 
touží po jiné, aby jí zavolala, bude mít tato jiná entita odpovídající touhu 
být volána. Tudíž by nastala manifestace schránky žlutého paprsku. 

47.15 T A Z A T E L  Co si velké procento z pozemské populace aktivují, když odejdou 
z fyzična? 

R A  Já jsem Ra. Toto bude posledním plným dotazem tohoto sezení. 

Normální procedura v případě harmonického odchodu z tělové 
manifestace žlutého paprsku je pro komplexy mysli a ducha odpočívat 
v éterickém neboli indigovém těle do té doby, než entita začne s přípravami 
na zkušenost v inkarnaci, která je manifestována éterickou energií, která ji 
postupně přetváří v aktivaci a manifestaci. Toto indigové tělo, jež je 
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inteligentní energií, je schopno nově zemřelé, jak byste ji nazvali, duši 
nabídnout perspektivu a místo, ze kterého je možné vidět poslední 
manifestovanou zkušenost. 

Máte krátký dotaz, který můžeme nyní zodpovědět? 

47.16 T A Z A T E L  Pouze se zeptám, zda existuje cokoliv, co můžeme udělat, aby byl 
nástroj více v pohodlí nebo zlepšit kontakt. 

R A  Já jsem Ra. Příslušenství jsou očima a duchem svědomitě zaměřena. Jste 
svědomití. Vše je v pořádku. Pozorujte tento nástroj, abyste zajistili 
pokračující tvoření životních energií. Nástroj bude muset pracovat na svých 
fyzických energiích, protože tato slabost byla způsobena svobodnou vůlí 
sebe sama. 

Já jsem Ra. Zanecháváme vás nyní v lásce a světle jednoho nekonečného 
Stvořitele. Jděte kupředu, a proto s radostí, v síle a míru jednoho 
nekonečného Stvořitele. Adonai. 



 

Relace 48 
22. dubna 1981 

48.0 R A  Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. 
Nyní komunikujeme. 

48.1 T A Z A T E L  Mohl byste mi sdělit stav nástroje a zda se s časem zlepšuje? 

R A  Já jsem Ra. Životní energie tohoto nástroje se s časem, jak jej měříte, 
zlepšují. Fyzické energie nástroje jsou nižší, než když jste se posledně ptal. 

48.2 T A Z A T E L  Mám od nástroje otázku, kterou přečtu: „Několikrát jste 
doporučil, že přesuny sexuální energie pomáhají životní energii nástroje a 
tomuto kontaktu. Zdá se, že to není pravda pro všechny lidi; že sexuální a 
duchovní obvody nejsou stejné. Je tento nástroj výjimkou nebo je pozitivní 
účinek sexuální aktivity na duchovní energii normální pro všechny bytosti 
třetí úrovně?“ 

R A  Já jsem Ra. Tento nástroj, ačkoliv není výjimečný, je poněkud méně 
zkreslený vůči odloučení mysli, těla a ducha než většina vašich entit třetí 
úrovně. Energie sexuálního přenosu by, pokud by plynula přes nevyvinutý 
duchovní elektrický nebo magnetický komplex, který jste nazval obvody, 
úspěšně spálila daný specifický obvod. Naopak plné duchovní energie 
plynoucí skrze obvody komplexu těla také nepříznivě ovlivní nevyvinutý 
obvod komplexu těla.  

Existují někteří, jako je tento nástroj, kteří si v konkrétní inkarnaci 
nevybrali vyjádřit v jakémkoliv čase sexuální energie skrze obvody těla. 
Tudíž se od začátku takovéto zkušenosti entity projevují tělo a duch 
společně v každém sexuálním činu. Proto přesunout sexuální energie 
tohoto nástroje znamená přesunout je jak duchovně, tak fyzicky. 
Magnetické pole tohoto nástroje, pokud je prohlédnuté tím, kdo je citlivý, 
tyto neobvyklé konfigurace ukáže.  

Toto není unikátní pro jednu entitu, ale je běžné pro rozumný počet entit, 
které, když ztratily touhu pro sexuální zkušenosti oranžového a zeleného1 
paprsku, posílily spojené obvody ducha, mysli a těla, aby vyjádřily 
souhrnnost bytí v každé činnosti. Z tohoto důvodu také plyne, že 

                                                             
1  Ra řekl „zeleného paprsku“, ale patrně měl na mysli „žlutého paprsku“. 
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společenský styk a přátelství jsou pro tento nástroj velmi výhodnými, 
jelikož je citlivý na jemné přesuny energií. 

48.3 T A Z A T E L  Děkuji vám. Pokud byste vy, Ra, byl nyní inkarnován na Zemi 
jako individualizovaná entita s plným povědomím a pamětí toho, co nyní 
víte, jaký by byl váš účel na Zemi, co se týče aktivit? 

R A  Já jsem Ra. Tento dotaz naznačuje, že to, co bylo naučeno, je 
nepraktické. Avšak kdybychom zase byli naivní a mysleli, že by naše 
přítomnost byla ještě efektivnější než láska/světlo, které posíláme vašim 
lidem, a než bohatství tohoto kontaktu, udělali bychom to, co jsme udělali 
dříve. Byli bychom a nabídli bychom se jako učitelé/žáci. 

48.4 T A Z A T E L  Kdybyste věděl, co nyní víte o našem planetárním stavu a 
metodách komunikace atd., pokud byste vy jako jednotlivec sem prošel 
procesem inkarnace jako Poutník a měl nyní dostatečné vzpomínky na to, 
abyste měl účel, jaký jste uvedl, jaké mechanismy byste pro proces 
vyučování/učení v našem současném stavu komunikace vyhledával? 

R A  Já jsem Ra. Můj bratře, spatřujeme, že jste učinil určitá nevyslovená 
spojení. Bereme je na vědomí a z tohoto důvodu nemůžeme zasahovat do 
vašeho zmatení. 

48.5 T A Z A T E L  Bál jsem se toho. Mojí včerejší přednášky2 se zúčastnilo pouze 
několik jedinců. Kdyby se konala během náletů UFO, jak je nazýváme, 
zúčastnilo by se mnohem více. Ale protože nálety jsou primárně způsobené 
entitami Orionu, jaká je orionská odměna, řekněme, za viditelnost v tom, 
že v současnosti vlastně vytváří větší šance a příležitosti pro rozšíření 
informací, jako je nyní ta moje? 

R A  Já jsem Ra. Tento předpoklad je nesprávný. Nálety způsobují vašim 
lidem mnoho obav, debat, diskuzí ohledně obsahu, krytí, mrzačení, 
zabíjení a jiných negativních vlivů. Dokonce i ty údajně pozitivní zprávy, 
které se dostanou do veřejného povědomí, hovoří o zkáze. Můžete chápat 
sebe jako toho, kdo bude díky chápáním, které si přejete sdílet, v menšině, 
můžeme-li použít toto nesprávné označení. 

                                                             
2  Přednáška se jmenovala „Duchovní důležitost UFO“ a konala se v Jefferson 

Community College 21. dubna 1981. Přepis můžete nalézt v sekci „Speeches“ na 
www.llresearch.org.  

http://www.llresearch.org/
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Vnímáme, že můžeme předpokládat existenci další myšlenky. Publikum, 
které produkuje propagace orionského typu, není do velké míry ovlivněno 
stářím vibrace. Publikum, která přijímají vyučování/učení bez stimulu 
propagace, bude mnohem více orientováno směrem k osvícení. Proto 
zapomeňte na počítání. 

48.6 T A Z A T E L  Děkuji vám. To se vyjasnilo velmi dobře. Velmi důležitý bod. 
Můžete mi říct, jak jsou pozitivní a negativní polarizace ve čtvrté a páté 
úrovni používány, aby způsobily práci s vědomím? 

R A  Já jsem Ra. Ve čtvrté a páté úrovni existuje velmi málo práce s vědomím 
v porovnání s prací učiněnou ve třetí úrovni. Práce, která je vykonána 
v pozitivní čtvrté, je ta práce, kde pozitivní společenský paměťový komplex, 
který se do sebe integroval přes pomalé fáze, pokračuje dále, aby pomohl 
těm méně pozitivní orientace, kteří hledají jejich pomoc. Tudíž jejich 
služba je jejich prací a skrze tuto dynamiku společenského já a druhého já, 
jež je objektem lásky, jsou dosaženy větší a větší intenzity porozumění a 
soucitu. Tato intenzita pokračuje, dokud nemůže být přivítána příslušná 
intenzita světla. Toto je sklizeň čtvrté úrovně. 

V rámci pozitivní čtvrté úrovně existuje menší množství katalyzátorů pro 
duchovní a mentální komplex zkreslení. To nastává během procesu 
harmonizace během vytváření společenského paměťového komplexu. 
Způsobuje to objevení se určitého malého katalyzátoru a práce, ale velká 
práce čtvrté úrovně tkví v kontaktu mezi společenským já a méně 
polarizovaným druhým já. 

V negativní čtvrté úrovni je mnoho práce provedeno během bojů o pozici, 
které předcházejí období tvorby společenského paměťového komplexu. 
Jsou zde příležitosti k negativní polarizaci ovládáním ostatních já. Situace 
je stejná během období společenského paměťového komplexu negativní 
čtvrté úrovně. Práce nastává skrze společenské oslovování méně 
polarizovaného jiného já za účelem pomoci v negativní polarizaci. 

V pozitivní a negativní páté úrovni není koncept práce s rozdílem 
potenciálů obzvláště užitečný, jelikož entity páté úrovně jsou spíše 
zintenzivňující se než zvyšující potenciál. 

V pozitivní úrovni používají komplexy páté úrovně učitele/žáky šesté 
úrovně, aby se učily osvětlenějšímu porozumění jednoty, a tím se stávaly 
více a více moudrými. Pozitivní společenské paměťové komplexy páté 
úrovně si často zvolí rozdělit svou službu ostatním do dvou způsobů: za 
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prvé, vysílání světla do stvoření; za druhé, posílání skupin, které pomáhají 
jako nástroje světla, jako ti, se kterými jste obeznámeni přes chaneling. 

V negativní páté úrovni se služba sobě samým extrémně zintenzivňuje a 
vlastní já je zmenšeno nebo zhuštěno tak, že jsou dialogy s učiteli/žáky 
výhradně užívány k zintenzivnění moudrosti. Existuje velmi, velmi málo 
negativních Poutníků páté úrovně, jelikož se obávají zapomnění. Existuje 
velmi, velmi málo členů Orionu páté úrovně, jelikož již v ostatních já 
nevnímají žádnou hodnotu3. 

48.7 T A Z A T E L  Děkuji vám. Rád bych vzal jako příklad entitu při narození, která 
je zhruba vysoko na seznamu stáří vibrace pro pozitivní polarizaci a možnou 
schopnost sklizně na konci tohoto cyklu a která se před svou inkarnací řídí 
plným cyklem své zkušenosti – jaké tělo je aktivováno, jaký je proces 
inkarnace, aktivace fyzického těla třetí úrovně, proces, jímž se tělo pohybuje 
skrze tuto úroveň a reaguje na katalyzátory, a pak proces smrti, a aktivace 
různých těl… takže můžeme vytvořit plný kruh z bodu před inkarnací, 
skrze inkarnaci a smrt a zpět do té pozice, jak můžete říci, v rámci jednoho 
cyklu inkarnace na této úrovni. Mohl byste to pro mne udělat? 

R A  Já jsem Ra. Váš dotaz je nanejvýš zkreslený, jelikož předpokládá, že 
stvoření jsou stejná. Každý komplex mysli/těla/ducha má své vlastní vzory 
aktivace a své vlastní rytmy probouzení. Důležitou věcí pro sklizeň je 
harmonizované vyvážení mezi různými energetickými centry komplexu 
mysli/těla/ducha. To je třeba zdůraznit jako důležité. Chápeme směřování 
vašeho dotazu a učiníme nejobecnější odpověď s tím, že zdůrazňujeme 
nedůležitost takových náhodných zobecňování. 

Entita sídlí před inkarnací v příslušném, řekněme, místě v času/prostoru. 
Pravý typ barvy na této pozici bude záviset na potřebách entity. Ty entity, 
které jsou například Poutníky, mají zelené, modré nebo indigové jádro 
pravé barvy komplexu mysli/těla/ducha a budou v něm odpočívat. 

Vstup do inkarnace vyžaduje investování nebo aktivaci indigového nebo 
éterického těla, jelikož to je tvůrcem formy. Mladý nebo malý fyzický 
komplex mysli/těla/ducha obsahuje před procesem narození sedm 
potencovaných energetických center. Existují také analogie těchto 
energetických center v čase/prostoru, které odpovídají sedmi energetickým 
centrům v každé ze sedmi úrovní pravých barev. Tudíž v mikrokosmu 
                                                             

3  Je to nejisté a záleží na interpretaci, ale tato informace ohledně počtu entit páté 
úrovně skupiny Orionu může být v rozporu s informací obdrženou v 7.15. 
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existuje veškerá zkušenost, která je připravena. Je to jako když nemluvně 
obsahuje vesmír. 

Vzory aktivace entity, jež je vysokého stáří vibrace, se budou bezpochyby 
pohybovat rychle na úroveň zeleného paprsku, jež je odrazovým můstkem 
k primárnímu modrému. Pokaždé existují obtíže při pronikání modré 
primární energie, jelikož to vyžaduje to, čeho mají vaši lidé velký 
nedostatek; to je upřímnost. Modrý paprsek je paprsek svobodné 
komunikace se svým já a s druhým já. Pokud je přijato to, že sklizně-
schopná nebo téměř sklizně-schopná entita bude pracovat z tohoto 
odrazového můstku zeleného paprsku, lze postulovat, že zkušenosti ve 
zbytku inkarnace se budou zaměřovat na aktivaci primárního modrého 
paprsku, jež je svobodně dávanou komunikací, dále na aktivaci indigového 
paprsku, toho, jež je svobodné sdílení inteligentní energie, a pokud možno 
posunutím skrze tuto bránu do proniknutí inteligentního nekonečna 
fialového paprsku. Může být chápáno, že to bude manifestováno jako pocit 
zasvěcené nebo posvátné povahy každodenní tvořivosti nebo aktivit. 

Po smrti komplexu těla, jak tento přenos nazýváte, se entita okamžitě, po 
uvědomění si svého stavu, navrátí to indigového těla tvůrce formy a bude 
tam odpočívat, dokud není určeno správné budoucí umístění. 

Máme zde ale anomálii sklizně. Během sklizně entita přemístí své indigové 
tělo do manifestace fialového paprsku a to tak, jak je viděno v pravé žluté 
barvě. Toto se děje za účelem měření sklizně-schopnosti entity. Poté, co je 
tato anomální aktivita pečlivě dokončena, přesune se entita opět do 
indigového těla a je umístěna do správného místa v prostoru/času a 
času/prostoru, kdy budou potřebná léčení a učení/vyučování dokončena a 
kdy budou stanoveny potřeby příští inkarnace. 

48.8 T A Z A T E L  Kdo, řekněme, dohlíží nad stanovením dalších inkarnačních 
potřeb a ustanovuje seznam stáří vibrace, řekněme, pro inkarnaci? 

R A  Já jsem Ra. Toto je dotaz se dvěma odpověďmi. 

Zaprvé, existují tací přímo pod Strážci, kteří jsou odpovědní za inkarnační 
vzory těch, kteří se inkarnují automaticky, tj. bez vědomého sebe-
uvědomění procesu duchovní evoluce. Můžete tyto bytosti nazvat 
andělskými, pokud tak preferujete. Jsou, řekněme, „místní“ neboli z vaší 
planetární sféry. 

Stáří vibrace může být přirovnáno k umístění různých druhů tekutin ve 
stejné sklenici. Některé vystoupají nahoru; jiné klesnou ke dnu. Vzniknou 



370 RA KONTAKT: UČENÍ ZÁKONA JEDNOTY 

vrstvy a vrstvy entit. Jakmile se sklizeň přibližuje, ti nejvíce naplnění 
světlem budou přirozeně a bez nutnosti dohledu nachystáni, řekněme, na 
další inkarnaci. 

Když se entita stane povědomou v rámci svého komplexního celku 
mysli/těla/ducha o mechanismu duchovní evoluce, sama stanoví a umístí 
tyto lekce a entity nezbytné pro maximální růst a maximální vyjádření 
polarity v rámci inkarnační zkušenosti předtím, než nastane proces 
zapomnění. Jedinou nevýhodou této naprosté svobodné vůle těchto 
seniorských entit, které si vybírají způsob inkarnačních zkušeností, je to, že 
některé entity se pokouší během jedné inkarnační zkušenosti naučit tolik, 
že intenzita katalyzátoru zhorší rovnováhu polarizované entity, a tudíž 
zkušenost není maximálně využita tak, jak bylo zamýšleno. 

48.9 T A Z A T E L  Analogie k tomuto by byl student vstupující na univerzitu, který 
si zapíše více kurzů, než by byl schopen v daném čase vstřebat. Je to 
správně? 

R A  Já jsem Ra. To je správně. 

48.10 T A Z A T E L  Mohl byste mi říct, jak jsou různá těla, od červeného po fialové, 
spjata s energetickými centry, od červeného po fialové? Jsou nějakým 
způsobem spjaty? 

R A  Já jsem Ra. Toto bude posledním plným dotazem tohoto sezení. 

Jak jsme poznamenali, každá z úrovní pravé barvy obsahuje sedm 
energetických center a každá entita obsahuje toto všechno ve stavu 
potenciace. Zatímco je entita ve žlutém paprsku, je aktivace inteligentního 
nekonečna fialového paprsku propustkou do další oktávy zkušeností. 
Existují adepti, kteří pronikli mnoha, mnoha energetickými centry a 
některými z pravých barev. Toto se musí dělat s maximální péčí, zatímco 
je entita ve fyzickém těle, jak jsme poznamenali, když jsme hovořili o 
nebezpečích spojování červeného/oranžového/žlutého obvodu s modrým 
obvodem pravé modré barvy, neboť potenciál pro nevyváženost komplexu 
mysli/těla/ducha je velký. Avšak entita, která pronikne inteligentním 
nekonečnem je v zásadě schopna svobodně kráčet vesmírem. 

Existuje nějaký krátký dotaz, než opustíme tento nástroj? 

48.11 T A Z A T E L  Pouze, zda existuje cokoliv, co můžeme udělat, aby byl nástroj více 
v pohodlí nebo zlepšit kontakt. 
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R A  Já jsem Ra. Vše je v pořádku. Jak jsme řekli, tento nástroj je fyzicky slabý 
a pokračující časy práce budou tuto slabost prodlužovat. Pokračující 
kontakt ale také pomáhá vzestupu životní energie nástroje stejně tak jako 
vzestupu integrace a vitální energie skupiny jako jednotky. Výběr je na vás. 
Jsme spokojení. Vše je v pořádku. Jste svědomití. Pokračujte tak. 

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



 

Relace 49 
27. dubna 1981 

49.0 R A  Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. 
Nyní komunikujeme. 

49.1 T A Z A T E L  Mohl byste nám prosím nejprve podat výklad stavu nástroje? 

R A  Já jsem Ra. Je tomu tak, jak bylo uvedeno posledně. 

49.2 T A Z A T E L  Děkuji vám. Prvně tu mám otázku od Jima. Říká: „V posledních 
devíti letech mívám to, čemu říkám prožitky na předních lalocích mozku 
během před-vědomého stavu spánku zrovna předtím, než ráno vstávám. 
Jsou kombinací potěšení a tlaku, které začínají v předních lalocích a 
v pulzech se rozpínají po celém mozku a jsou cítěny jako orgasmus 
v mozku. Měl jsem více jak 200 takovýchto prožitků a často jsou 
doprovázeny vizemi a hlasy, které mi zřídkakdy dávají smysl. Jaký je zdroj 
těchto prožitků na předních lalocích?“ 

R A  Já jsem Ra. Skenujeme tazatele [Jima] a nacházíme určitou vhodnou 
informaci, která je již dostupná a která se vztahuje k fyziologické dispozici 
této konkrétní části mozku. Popsané a prožité prožitky jsou ty destilace, 
které mohou být prožity po koncentrovaném úsilí otevření brány nebo 
indigového centra komplexu mysli, takže se mohou objevit prožitky 
posvátného neboli fialového paprsku. Tyto prožitky jsou počátky toho, co 
pak může, jakmile jsou tělo, mysl a duch integrovány na úrovni fialové 
brány, uvolnit prožitek radosti, ale také porozumění inteligentní energie, 
která ji doprovází. Tak se orgasmus komplexu těla a orgasmus komplexu 
mysli stanou integrovanými a mohou pak pro integraci duchovního 
komplexu předložit správnou bránu a její použití jako nosiče pro posvátnou 
nebo zcela prožitou přítomnost jednoho nekonečného Stvořitele. Tudíž 
existuje mnohé, na co se tazatel [Jim] může těšit. 

49.3 T A Z A T E L  [K Jimovi] Máš jakékoliv další dodatky k této otázce? 

Jim: Ne. Děkuji. 

T A Z A T E L  [K Jimovi] OK. 

[K Ra] Přemýšlel jsem, když jste v předchozí relaci zmínil levý a pravý tón 
ucha, zda by byly levá a pravá polovina mozku nějakým způsobem ve 
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vztahu s polaritami službou sobě samým a službou ostatním. Mohl byste to 
okomentovat? 

R A  Já jsem Ra. Můžeme to okomentovat. 

49.4 T A Z A T E L  Dobře, prosím… budete pokračovat a okomentujete to? 

R A  Já jsem Ra. Laloky mozku vašeho fyzického komplexu jsou ve svém užití 
podobné slabé elektrické energii. Co se týče polarity, je entita řízená intuicí 
a instinktem stejná jako entita řízená racionální analýzou. Oba laloky 
mohou být použity pro službu sobě nebo službu ostatním.  

Může se zdát, že by racionální neboli analytická mysl mohla mít více 
možností úspěšného následování negativní orientace, a to díky faktu, že, 
dle našeho chápání, přespříliš řízení je svou podstatou negativní. Avšak 
stejná schopnost strukturovat abstraktní koncepty a analyzovat data ze 
zkušeností může být klíčová k rychlé pozitivní polarizaci. Je možné říci, že 
ti, jejichž analytické kapacity jsou dominantní, mají poněkud více 
materiálu pro práci na polarizování. 

Funkce intuice je informovat inteligenci. Ve vaší iluzi bude mít nevázaná 
dominance intuice tendenci držet entitu od větší polarizace díky rozmarům 
intuitivního vnímání. Jak můžete vidět, je třeba tyto dva typy mozkových 
struktur vyvážit, aby se čistá suma prožitého katalyzátoru stala polarizací a 
osvícením, protože bez přijmutí racionální myslí toho, že intuitivnost je 
cenná, je tvořivý aspekt, který pomáhá osvícení, potlačen. 

Existuje jedna shoda mezi pravým a levým a pozitivním a negativním. Síť 
energií, která obklopuje vaše těla, obsahuje poněkud komplexní polarizace. 
Levá oblast hlavy a vršek ramene je v nejobecnějším smyslu viděna jako 
negativní polarizace, zatímco pravá je pozitivní polarizace, ve smyslu 
magnetismu. To je pro vás příčinou významu tónu. 

49.5 T A Z A T E L  Rozvedete všeobecně pozitivní a negativní magnetické polarizace a 
jak je to aplikováno, řekněme, na jednotlivce a planety atd.? Myslím, že zde 
existuje souvislost, ale nejsem si jist. 

R A  Já jsem Ra. Je správně, že existuje souvislost mezi energetickým polem 
entity vaší podstaty a planetárními tělesy, protože veškerý materiál je 
vytvořen pomocí dynamického pnutí magnetického pole. Linie síly mohou 
být v obou případech viděny stejně jako propletené spirály spletených 
vlasů. Tudíž se pozitivní a negativní síly natáčejí a proplétají, čímž formují 
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geometrické vztahy v energetických polích jak osob, jak byste nazvali 
komplex mysli/těla/ducha, tak planet. 

Negativní pól je jižní pól neboli spodní pól. Severní neboli horní pól je 
pozitivní. Křížení těchto spirálovitých energií tvoří primární, sekundární a 
terciární energetická centra. S primárními energetickými centry fyzického, 
mentálního a duchovního komplexu těl jste obeznámení. Sekundární body 
křížení pozitivní a negativní orientace center rotují kolem několika vašich 
center. Může být chápáno, že centrum žlutého paprsku má sekundární 
energetická centra v lokti, koleni a v jemných nosičích v mírných 
rozestupech od fyzického těla v bodech, které definují tvar diamantu okolo 
oblasti pupku entity a které obklopují tělo. 

Lze prozkoumat každé z energetických center k určení těchto sekundárních 
center. Někteří z vašich lidí pracují s těmito energetickými centry, což 
nazýváte akupunkturou. Avšak je třeba poznamenat, že se v umístěních 
energetických center velmi často vyskytují anomálie, takže vědecká přesnost 
této praxe je pochybná. Tak jako většina vědeckých pokusů o přesnost 
nebere v úvahu unikátní kvality každého stvoření. 

Nejdůležitější koncept k pochopení energetického pole je to, že spodní 
neboli negativní pól bude do sebe přitahovat univerzální energii z kosmu. 
Odtud se bude pohybovat nahoru, aby se setkala a reagovala s pozitivní 
spirálovitou energií, která se pohybuje uvnitř směrem dolů. Míra úrovně 
aktivity paprsku entity je místo, kde se vnější energie jižního pólu setká 
s vnitřní spirálovitou pozitivní energií. 

Jak se polarizace entity zvyšuje, posunuje se toto místo směrem nahoru. 
Tento fenomén byl vašimi lidmi nazván kundalini. Avšak mohlo by to být 
lépe představeno jako potkávací místo kosmického a vnitřního, řekněme, 
vibračního chápání. Pokus pozvednout toto místo setkání bez uvědomění 
si metafyzických principů magnetismu, na kterých toto závisí, je pozvání 
velké nevyváženosti. 

49.6 T A Z A T E L  Jaký proces by byl doporučený pro správné probuzení, jak se říká, 
kundalini a jakou by to mělo hodnotu? 

R A  Já jsem Ra. Metafora svinutého hada, který je volán směrem nahoru, je 
nesmírně vhodnou pro zvážení vašimi lidmi. To je to, o co se pokoušíte, 
když hledáte. Existuje, jak jsme uvedli, velké nepochopení týkající se této 
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metafory a podstaty o její usilování1. Musíme zobecnit a požádat, abyste 
pochopili fakt, že toto zobecňování činí v důsledku mnohem méně 
užitečným to, co sdílíme. Ale protože každá entita je unikátní, je zobecnění 
naší volbou, když komunikujeme pro vaši možnou osvětu. 

Máme dva typy energií. Pokoušíme se pak, jako entity v jakékoliv 
opravdové barvě této oktávy, posunout místo setkání vnitřních a vnějších 
podstat dál a dál neboli směrem vzhůru, podél energetických center. Dva 
způsoby, jak k tomu přistupovat rozumně, jsou za prvé, sladit se uvnitř sebe 
sama s těmi zkušenostmi, které jsou k entitě přitahovány skrze jižní pól. 
Každou zkušenost bude třeba pozorovat, prožít, vyvážit, přijmout a uložit 
uvnitř jednotlivce. Jak entita roste v rámci přijmutí sebe sama a povědomí 
o katalyzátoru, zvedne se místo pohodlného sladění těchto zkušeností do 
nové entity pravé barvy. Zkušenost, ať už je jakákoliv, bude usazena 
v červeném paprsku a zvážena pro svůj obsah přežití a tak dále. 

Každá zkušenost bude sekvenčně pochopena rostoucím a hledajícím 
komplexem mysli/těla/ducha ve vztahu k přežití, pak ve vztahu k osobní 
identitě, pak v rámci společenských vztahů, pak ve vztahu k univerzální 
lásce, pak ve vztahu ke svobodné komunikaci, pak ve vztahu toho, jak může 
být zkušenost spojena s univerzálními energiemi, a konečně ve vztahu k 
posvátné podstatě každé zkušenosti. 

Mezitím se Stvořitel nachází uvnitř. V severním pólu je již koruna na hlavě 
a entita je potenciálně bohem. Tato energie je manifestována skromným a 
důvěřivým přijetím této energie přes meditace a rozjímání se nad sebou a 
Stvořitelem. 

Kde se tyto energie potkají je tam, kde had dosáhne své výšky. Když se tato 
rozvinutá energie přibližuje univerzální lásce a zářícímu způsobu bytí, 
nachází se entita ve stavu, kdy je sklizně-schopnost entity na dosah. 

49.7 T A Z A T E L  Doporučíte techniku meditace? 

R A  Já jsem Ra. Ne. 

49.8 T A Z A T E L  Je lepší nebo, řekněme, produkuje užitečnější výsledky v meditaci 
nechat mysl, řekněme, co možná nejprázdnější; nechat ji utišit, abych tak 
řekl, nebo je lepší se v meditaci pro koncentraci zaměřit na nějaký objekt 
nebo věc? 

                                                             
1  Uvedeno v 12.31, 15.9, 15.12, 17.39, 18.6 a 19.20. 
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R A  Já jsem Ra. Toto bude poslední plný dotaz tohoto pracovního období. 

Každý z těchto dvou typů meditací je užitečný pro konkrétní účel. Pasivní 
meditace, jež zahrnuje vyčištění mysli, vyprázdnění mentální směsi, která 
je charakteristická pro aktivitu komplexu mysli v rámci vašich lidí, je 
efektivní pro ty, jejichž cílem je dosáhnout vnitřního klidu jako základu, ze 
kterého je možné naslouchat Stvořiteli. Toto je užitečný a nápomocný 
nástroj a je obecně nejvíce užitečným typem meditace oproti rozjímání 
nebo modlitbě. 

Typ meditace, který může být nazván vizualizací, má za svůj cíl ne to, co je 
obsaženo ve vlastní meditaci. Vizualizace je nástrojem adepta. Ti, kteří se 
učí v mysli držet vizuální obrazy, si vyvíjí vnitřní koncentrační sílu, která 
může překonat nudu a nepohodlí. Když se tato schopnost stane v adeptovi 
krystalizovanou, pak adept může bez externí činnosti vykonávat polarizaci 
vědomí, což může ovlivnit planetární vědomí. Toto je důvod pro existenci 
takzvaného bílého mága. Pouze ti, kteří si přejí usilovat o vědomé 
navyšování planetární vibrace, shledají vizualizaci jako zvláště uspokojující 
typ meditace. 

Rozjímání nebo úvahy o inspirujícím obrazu nebo textu nebo jejich 
zvažování je v rámci meditace také mezi vašimi lidmi extrémně užitečné, a 
vůle modlit se je také potenciálně nápomocné povahy. Zda se skutečně 
jedná o nápomocnou aktivitu, záleží téměř zcela na záměrech a objektech 
toho, kdo se modlí. 

Můžeme se zeptat, zda nyní existují krátké dotazy? 

49.9 T A Z A T E L  Pouze se zeptám, zda existuje cokoliv, co můžeme udělat, aby byl 
nástroj více v pohodlí nebo zlepšit kontakt a zda jsou stále dvě období za 
týden vhodná. 

R A  Já jsem Ra. Žádáme o vaši péči v umístění podpory krku pro tuto entitu, 
které je příliš často nedbalé. Jste svědomití a vaše srovnání jsou v pořádku. 
Časové nastavení, můžeme-li použít tento výraz, je v podstatě správné. 
Avšak je vám doporučeno pozorovat únavu v kruhu a zdržet se práce, 
dokud nejsou všichni v lásce, harmonii a životní energie jako jedna bytost. 
Toto je a bude i dále nanejvýš nápomocné. 

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



 

Relace 50 
6. května 1981 

50.0 R A  Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. 
Nyní komunikujeme. 

50.1 T A Z A T E L  Mohl byste mi prosím nyní dát indikaci o stavu nástroje? 

R A  Já jsem Ra. Je tomu tak, jak bylo uvedeno posledně. 

50.2 T A Z A T E L  V poslední relaci jste uvedl prohlášení, že zkušenosti jsou k entitě 
přitahovány přes jižní pól. Můžete to rozvést a definovat, co tím míníte? 

R A  Já jsem Ra. Aby bylo dosaženo správné perspektivy pro pochopení 
smyslu výše uvedené informace, je třeba určité úvahy. Jižní neboli negativní 
pól je ten, který přitahuje. Táhne k sobě věci, které jsou k němu 
magnetizované. Takže s komplexem mysli/těla/ducha je vtok zkušenosti 
tokem z jižního pólu. Můžete to považovat za zjednodušující vysvětlení. 

Jedinou specifickou částí této korektnosti je, že červený paprsek nebo 
základní energetické centrum, jež je nejnižší nebo kořenové energetické 
centrum fyzického nosiče, bude mít první možnost reagovat na jakoukoliv 
zkušenost. Pouze tímto způsobem můžete nahlížet na fyzickou lokaci 
jižního pólu, jež je ztotožňovaný s kořenovým energetickým centrem. 
V každé části mysli a těla dostane kořen nebo základ příležitost jako první. 

 Jaká je tato příležitost jiná než přežití? Je to kořenová možnost reakce a 
může být chápána jako charakteristika základní funkce, jak mysli, tak těla. 
Tento instinkt je nejsilnější a jakmile je vyvážený, je pro hledajícího mnohé 
otevřeno. Jižní pól pak přestává blokovat data zkušenosti a vyšší energetická 
centra mysli a těla dostávají příležitost využít přitaženou zkušenost. 

50.3 T A Z A T E L  Proč říkáte, že zkušenost je přitahována nebo upoutávána k entitě? 

R A  Já jsem Ra. Říkáme toto díky našemu chápání, že je to podstata 
fenoménu zkušenostního katalyzátoru a jeho vstupu do vědomí komplexu 
mysli/těla/ducha. 

50.4 T A Z A T E L  Mohl byste uvést příklad toho, jak entita nastavuje podmínky pro 
přitahování konkrétního zkušenostního katalyzátoru a jak je pak tento 
katalyzátor poskytnut nebo naučen? 

R A  Já jsem Ra. Takový příklad může být předán. 
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50.5 T A Z A T E L  Uvedete jej? 

R A  Já jsem Ra. Pozastavili jsme, abychom skenovali vědomí tohoto nástroje 
pro svolení použít jeho zkušenostní katalyzátor jako příklad. Můžeme 
pokračovat. 

Toto je jeden příklad a může být učiněna extrapolace pro ostatní entity, 
které si jsou vědomy procesu evoluce. Tato entita si před inkarnací zvolila 
prostředky, díky nimž měl katalyzátor velkou pravděpodobnost, že se stane. 
Tato entita toužila po procesu vyjádření lásky a světla, aniž by očekávala 
jakýkoliv vděk. Tento nástroj si také naprogramoval, aby usiloval o 
duchovní práci a aby se těšil ze společnosti při provádění té práce. 

Před inkarnací byly učiněny dohody; první s takzvanými rodiči a 
sourozenci této entity. Toto poskytlo zkušenostní katalyzátor pro situaci 
vyzařování lásky a světla bez očekávání návratu. Druhý program zahrnoval 
dohody s několika entitami. Tyto dohody poskytly a poskytnou ve vašem 
časovém/prostorovém a prostorovém/časovém kontinuu příležitosti pro 
zkušenostní katalyzátor práce a přátelství. 

Existují události, které byly částí programu pro tuto entitu pouze v tom, že 
byly možnými/pravděpodobnými vortexy, které se týkaly vaší společenské 
struktury. Tyto události zahrnují podstatu žití nebo standard žití, typy 
vztahů, do kterých bylo vstoupeno v rámci vašeho právního rámce, a 
společenské klima během inkarnace. Inkarnace byla rozuměna jako ta, 
která by se konala během sklizně. 

Tyto skutečnosti se, řekněme, týkají milionů vašich lidí, těch vědomých si 
evoluce a velmi dychtivých po získání srdce lásky a zář, která dává 
porozumění. Bez ohledu na to, jaké jsou naprogramované lekce, mají tyto 
lekce co do činění s druhými-já, ne s událostmi. Týkají se dávání, ne 
přijímání, neboť lekce lásky této podstaty jsou stejné jak pro pozitivní, tak 
pro negativní. Ti schopni negativní sklizně budou v tuto dobu usilovat o 
sdílení své lásky k sobě. 

Existují tací, jejichž lekce jsou náhodnější kvůli jejich současné 
neschopnosti pochopit podstatu a mechanismus evoluce mysli, těla a 
ducha. O těchto můžeme říci, že proces lekcí je chráněn těmi, kteří 
nepřestávají v jejich neustálém očekávání být k službě. Neexistuje entita bez 
pomoci, ať už díky sebeuvědomění si jednoty stvoření nebo díky jejich 
strážcům, kteří ochraňují méně sofistikovanou mysl/tělo/ducha od 
jakéhokoliv trvalého oddělení od jednoty během lekcí vaší úrovně. 
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50.6 T A Z A T E L  Mohl byste uvést příklad negativní polarizace sdílející lásku k sobě? 

Zdálo by se mi, že by to vyčerpalo negativní polarizaci. Mohl byste tento 
koncept rozšířit? 

R A  Já jsem Ra. Nemůžeme použít příklady známých bytostí, kvůli porušení 
svobodné vůle, které by to vyvolalo. 

Negativně orientovaná bytost bude ta, která cítí, že nalezla sílu, která dává 
smysl její existence přesně tak, jak to cítí pozitivní polarizace. Tato 
negativní entita bude zkoušet nabízet toto porozumění druhým-já, 
nejčastěji procesem vytváření elity, stoupenců a učením správnosti a 
potřeby zotročení druhých-já pro jejich vlastní dobro. Tato druhá já jsou 
chápána jako závislá a mající potřebu vedení a moudrosti od osobnosti. 

50.7 T A Z A T E L  Děkuji vám. Můžete rozšířit koncept jenž je: pro entitu je během 
inkarnace ve fyzickém světě, jak jej nazýváme, nezbytné, aby se stala 
polarizovanou nebo správně interagovala s ostatními entitami, a proč toto 
není možné mezi inkarnacemi, kdy si je vědoma toho, co chce dělat, ale 
proč musí vstoupit do inkarnace a ztratit paměť, vědomou paměť, toho, co 
chce dělat, a pak jednat způsobem, jakým doufá, že jednat bude? Mohl 
byste to prosím rozvést? 

R A  Já jsem Ra. Uvedeme příklad člověka, jež vidí všechny karty v pokeru. 
Pak celou hru zná. Je to jako hazardovat v dětské hře, neboť to není 
riskantní. Ostatní karty jsou známé. Možnosti jsou známy a karty budou 
hrány správně, ale bez zájmu. 

V času/prostoru a na úrovni pravé zelené barvy jsou karty všech oku 
otevřené. Myšlenky, pocity, potíže, ty všechny mohou být vidět. Neexistuje 
zde podvod a žádná touha pro podvod. Proto může být mnohé dosaženo 
v harmonii, ale mysl/tělo/duch z této inkarnace získá jen malou polaritu. 

Pojďme tuto metaforu přezkoumat a rozšiřme ji do nejdelší pokerové hry, 
kterou si můžete představit, na dobu života. Kartami jsou láska, nelibost, 
omezení, smutek, potěšení atd. Jsou distribuovány a znovu distribuovány a 
znovu distribuovány, nepřetržitě. Během této inkarnace můžete začít… a 
zdůrazňujeme začít… poznávat své vlastní karty. Můžete začít uvnitř sebe 
sama nacházet lásku. Můžete začít vyvažovat svoje potěšení, svoje omezení 
atd. Avšak jediný náznak karet druhých-já je pohled do jejich očí. 

Nemůžete si vzpomenout na vaše karty, na jejich karty, možná ani na 
pravidla této hry. Tato hra může být vyhrána pouze těmi, kteří se zbaví 
svých karet v rozpouštějícím vlivu lásky; může být vyhrána pouze těmi, 
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kteří položí svá potěšení, omezení, své všechno na stůl a vnitřně si řeknou: 
„Všechny, všechny vás hráče, každé druhé já, ať už držíte v ruce cokoliv, já 
vás miluji“.  

Toto je ta hra: znát, přijmout, odpustit, vyvážit a otevřít se lásce. To 
nemůže být dosaženo bez zapomnění, protože by to v životě bytostního 
celku mysli/těla/ducha nemělo žádnou váhu. 

50.8 T A Z A T E L  Děkuji vám. Jak schopnost držet vizuální obrazy v mysli bez 
přítomnosti externí akce umožňuje adeptovi polarizovat se ve vědomí? 

R A  Já jsem Ra. Toto není jednoduchý dotaz, protože adept je ten, kdo jde 
dál než zelený paprsek, jenž signalizuje vstup do sklizně-schopnosti. Adept 
nebude pouze napojený na inteligentní energii jako prostředek 
připravenosti pro sklizeň, bude ale napojený na jak inteligentní energii, tak 
inteligentní nekonečno za účelem změny planetární schopnosti sklizně a 
vědomí. 

Prostředky této práce spočívají uvnitř. Klíčem je za prvé ticho a za druhé 
jedinost myšlenek. Proto vizualizace, jež může být stabilně držena ve 
vnitřním oku několik vašich minut, jak měříte čas, bude signalizovat 
vzestup jedinosti mysli adepta. Jedinost mysli pak může být pozitivním 
adeptem použita pro práci ve skupinových rituálních vizualizacích pro 
zvýšení pozitivní energie, negativním adeptem pro pozvednutí osobní 
moci. 

50.9 T A Z A T E L  Můžete mi říct, jak pak adept poté, co je schopen udržet obraz po 
několik minut, co pak dělá, aby ovlivnil planetární vědomí nebo zvýšil 
pozitivní polaritu? Pořád tomu docela nerozumím. 

R A  Já jsem Ra. Když se pozitivní adept dotkne inteligentního nekonečna 
uvnitř sebe sama, jedná se o nejmocnější ze všech spojení, jelikož je to 
spojení celého mikrokosmu komplexu mysli/těla/ducha s makrokosmem. 
Toto spojení umožňuje, řekněme, paprsku pravé zelené barvy 
v času/prostoru, aby se manifestoval ve vašem času/prostoru1. V zeleném 
paprsku jsou myšlenky bytostmi. Ve vaší iluzi tomu tak normálně není. 

Adepti se pak stanou živými kanály pro lásku a světlo a jsou schopni tuto 
záři vyzařovat přímo do planetární sítě energetických center. Rituál vždy 
                                                             

1  Je možné, že Ra zamýšlel říci: „Toto spojení umožňuje, řekněme, paprsku pravé 
zelené barvy v času/prostoru, aby se manifestoval ve vašem prostoru/času,“ ale 
nikdy to nebylo opraveno jako chyba, a tudíž je to otevřeno spekulacím. 
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skončí uzemněním této energie při chvále a díkůvzdání a uvolněním této 
energie do planetárního celku. 

50.10 T A Z A T E L  Znám lidi, kteří byli nedávno vycvičeni v meditaci a kteří po velmi 
krátké době intenzivní meditace, několik dní nebo tak, jsou schopní 
dálkově působit na kov, ohýbat jej. Chápu to tak, že když to dělají, nosí na 
svých hlavách drátěný model ve tvaru pyramidy. Před několika lety jsem 
byl pozván na jedno z meditačních sezení, ale nemohl jsem se tam dostavit. 
Mohl byste tento proces a také to, zda dosahují něčeho cenného či ne, 
komentovat? 

R A  Já jsem Ra. Ne. Prosím položte v tomto sezení poslední plný dotaz. 

50.11 T A Z A T E L  Mohl byste mi sdělit více informací o energetických polích těla, 
jak se vztahují k pravé a levé části mozku, a zda to nějak souvisí s tvarem 
pyramidy, co se týče energetického zaostřování? Jsem trochu ztracen v tom, 
jak se postavit k tomuto typu otázek, takže pokládám tuto otázku. 

R A  Já jsem Ra. Jsme podobně ztraceni v této linii odpovědí. Můžeme říci, 
že tvar pyramidy je pouze jedním z toho, co zaměřuje energii pro použití 
entitami, které se mohou stát povědomými o těchto vstupních proudech. 
Můžeme dále říci, že tvar vašeho fyzického mozku není důležitý jako tvar 
umožňující koncentraci vstupních proudů energie. Zeptejte se prosím 
konkrétněji, pokud můžete, na informace, které hledáte. 

50.12 T A Z A T E L  Každý z nás v meditaci cítí energii v hlavě na různých místech. 
Mohl byste mi říct, o co se jedná a co to naznačuje a co naznačují různá 
místa, na kterých to cítíme? 

R A  Já jsem Ra. V rámci studování těchto prožitků bude pro vás nápomocné 
zapomenout na pyramidy. Vstupní proudy energie jsou pociťovány 
energetickými centry, které to potřebují a jsou připravené na aktivaci. 
Tudíž ti, kteří cítí stimulaci na úrovni fialového paprsku, právě toto 
dostávají. Ti, kteří to cítí v rámci čela mezi obočími, prožívají indigový 
paprsek a tak dále. Ti, kteří prožívají brnění a vizuální obrazy, mají určitá 
zablokování v energetickém centru, jež je aktivován, a proto elektrické tělo 
tuto energii rozkládá a její účinek je rozptýlen. 

Ti, kteří tuto energii nežádají opravdu upřímně, ji přesto mohou cítit, 
pokud tyto entity nejsou dobře vycvičeny v psychické obraně. Ti, jež si 
nepřejí prožívat tyto pocity, aktivace a změny ani na podvědomé úrovni, 
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nebudou nic cítit, díky svým schopnostem obrany a obrnění se proti 
změně. 

50.13 T A Z A T E L  Právě nyní mám dva souběžné pocity. Je normální mít dva 
najednou? 

R A  Já jsem Ra. Pro adepta je nejnormálnější následující: indigová stimulace 
aktivující tuto velkou vstupní bránu k léčení, k magické práci, zbožnou 
pozornost a vyzařování bytí; a stimulace fialového paprsku, což je duchovní 
dávání a braní od a ke Stvořiteli, od Stvořitele ke Stvořiteli. 

Toto je žádoucí konfigurace. 

Existuje krátký dotaz, než opustíme nástroj? 

50.14 T A Z A T E L  Existuje cokoliv, co můžeme udělat, aby byl nástroj více v pohodlí 
nebo zlepšit kontakt? 

R A  Já jsem Ra. Jste svědomití a vaše zarovnání jsou pečlivá. Bylo by dobré 
se postarat o to, aby byl krk nástroje pečlivě uložen na svou oporu. 

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



 

Relace 51 
13. května 1981 

51.0 R A  Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. 
Nyní komunikujeme. 

51.1 T A Z A T E L  Zatímco začínáme Knihu tři Zákona jednoty, mám pár otázek, 
jedna docela nepomíjivé důležitosti a jedna, kterou považuji za trochu 
pomíjivou, které se cítím povinován kvůli komunikaci s ostatními položit. 

První je jen objasnění, pro našeho přítele [jméno], posledních bodů o 
sklizni. Přemýšlel jsem, zda existuje dohled nad sklizní a pokud ano, proč 
je tento dohled nezbytný a jak funguje, jelikož sklizně-schopnost entity je 
určena fialovým paprskem? Je pro entity nezbytné, aby dohlížely na sklizeň, 
nebo je automatická? Mohl byste na to odpovědět, prosím? 

R A  Já jsem Ra. V čase sklizně vždy existují sklízeči. Plody jsou zformovány 
tak, jak jsou, je ale nezbytný určitý dohled, aby bylo zajištěno, že je tato 
úroda umístěna tak, jak by měla být, bez modřin a úhony. 

Existují tři úrovně těch, jež dohlíží nad sklizní. 

První úroveň je planetární a ta, jež může být nazvána andělskou. Tento typ 
strážce zahrnuje totalitu celku mysl/tělo/duch nebo vyšší já entity a ty entity 
z vnitřních rovin, které jsou k entitě přitahované jejím vnitřním hledáním. 

Druhá třída těch, jež hlídají tento proces, jsou ti z Konfederace, kteří mají 
čest/povinnost stát na malých místech na okraji schodů světla/lásky tak, aby 
entity, jež jsou sklízeny, bez ohledu na to, jak jsou zmateny nebo neschopny 
navázat kontakt se svým vyšším já, neklopýtly a neklesly z jiného důvodu, 
než je síla světla. Entity Konfederace zachycují ty, jež klopýtnou a pomáhají 
jim získat rovnováhu, takže mohou pokračovat dále do světla. 

Třetí skupinou strážící tento proces je skupina, kterou nazýváte Strážci. 
Tato skupina je z oktávy nad naší vlastní a tímto způsobem slouží jako 
přinašeči světla. Tito Strážci poskytují přesné vyzařování světla/lásky, jež je 
skvěle vytříbeně rozšiřováno, takže může být zjištěna přesná vibrace 
světla/lásky každé entity. 

Tudíž sklizeň je automatická v tom, že ti, jež jsou sklízeni, budou reagovat 
v souladu s tím, jež je během sklizně neměnitelné, to jest vyzařování 
fialového paprsku. Tito pomocníci jsou poblíž, aby zajistili správné sklízení, 
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aby každá entita měla tu nejlepší možnost, jak vyjádřit svůj vlastní fialový 
paprsek. 

51.2 T A Z A T E L  Děkuji vám. Cítím, že ta další otázka je pomíjivého typu; avšak 
byla mi položena tím, se kterým komunikuji a kdo byl a je intenzivně 
spojený s částí fenoménu UFO. Pokud ji považujete za příliš pomíjivou 
nebo nedůležitou, přeskočíme ji. Byl jsem však dotázán, jak je pro plavidlo, 
řekněme čtvrté úrovně, možné se sem dopravit kvůli tomu, že jakmile se 
blížíte k rychlosti světla, blíží se hmotnost nekonečnu. Hovořili jsme o 
zvyšování duchovní hmoty a prostě se objevila otázka, jak je tento přechod 
z velmi vzdálených planet v plavidle prováděn, a moje otázka by byla, proč 
by plavidlo bylo vůbec potřeba? Není to důležitá otázka. 

R A  Já jsem Ra. Položil jste několik otázek. Odpovíme na ně.  

Za prvé, souhlasíme, že tento materiál je pomíjivý. 

Za druhé, ti, kteří z větší části přicházejí ze vzdálených cílů, jak je nazýváte, 
nepotřebují plavidla, jak je znáte. Samotný dotaz vyžaduje chápání, které 
nemáte. Pokusíme se uvést to, co může být uvedeno. 

Za prvé, existuje několik málo entit třetí úrovně, které se naučily, jak užívat 
plavidla k cestování mezi hvězdnými systémy, zatímco prožívají omezení, 
jak je chápete. Avšak tyto entity se naučily používat vodík způsobem 
odlišným od vašeho nynějšího chápání. Tyto entity stále potřebují k 
transportu mnoho času, jak jej měříte. Ale tyto entity jsou schopné využít 
podchlazení, aby zpomalily procesy fyzického a mentálního komplexu, aby 
ustáli trvání letu. Ti ze Síria jsou tohoto typu. Existují další dva typy. 

Jeden je typ, jež pochází ze čtvrté, páté a šesté úrovně vaší vlastní galaxie a 
jež má přístup k typu energetického systému, který používá rychlost světla 
jako prak, a proto dorazí tam, kam si přeje, aniž by z vašeho pohledu 
uplynul nějaký postřehnutelný čas. 

Dalším typem zkušenosti je ten, že čtvrté, páté a šesté úrovně jiných galaxií 
a některé z vaší vlastní galaxie, se naučily nezbytné disciplíny osobnosti, aby 
viděly vesmír jako jednu bytost, a proto jsou schopny přejít z lokace do 
lokace samotnou myšlenkou, a materializovat nezbytné plavidlo, chcete-li, 
aby obklopilo světelné tělo entity. 

51.3 T A Z A T E L  Předpokládám, že poslední typ je typ, se kterým se setkáváme ve 
většině našich přistání od skupiny Orionu. Je to správně? 
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R A  Já jsem Ra. Orion je směsicí předposlední a poslední skupiny. 

51.4 T A Z A T E L  Proč je pro tento přesun potřeba plavidlo? Když jste vy jako Ra 
přišli dříve do Egypta, použili jste plavidla zvonového tvaru, ale učinili jste 
to myšlenkou. Můžete mi říct, proč jste použili spíše plavidlo než pouhé 
materializování těla? 

R A  Já jsem Ra. Nosič nebo plavidlo je tou myšlenkovou formou, na které 
může naše koncentrace fungovat jako stimul. Pro takovéto práce bychom 
nevybrali naše vlastní komplexy mysli/těla/ducha jako objekt zaměření. 

51.5 T A Z A T E L  Děkuji vám. Chtěl bych učinit prohlášení. Jsem si jistý, že jsem s 
tímto poněkud mimo. Je to pro mě velice těžké položit tuto otázku, protože 
skutečně nevím, o čem mluvím. Ale zdá se mi, a vy můžete říct, kde se 
v tom mýlím, že máme sedm těl, každé odpovídající jedné ze sedmi barev 
spektra, a že energie, která tato těla vytváří, je univerzálním typem energie, 
která proudí do našeho planetárního prostředí a přichází skrze sedm 
energetických center, která nazýváme čakrami, aby se tato těla rozvíjela a 
zdokonalovala. 

A to je – každé z těchto těl se nějak týká mentálního nastavení, jež máme, 
a dokonalosti každého z těchto těl a celkový vstup této energie je funkcí 
mentální konfigurace. A skrze tuto mentální konfiguraci můžeme do určité 
míry zablokovat vstupy energie, která každé z těchto sedmi těl vytváří. 
Mohl byste okomentovat co říkám špatně, a opravit to co jsem uvedl? 

R A  Já jsem Ra. Vaše tvrzení je značně správné. Použít termín „mentální 
konfigurace“ je příliš zjednodušený popis blokování vstupů, které probíhají 
na vaší úrovni. Komplex mysli má vztah s komplexy ducha a těla, jež není 
pevný. Proto se zablokování mohou objevit mezi duchem a myslí nebo 
mezi tělem a myslí na mnoha různých úrovních. Opakujeme, že každé 
energetické centrum má pro zjednodušení, řekněme sedm podúrovní 
barev. Tudíž duchovní/mentální zablokování zkombinované s 
mentálními/tělesnými blokacemi mohou ovlivnit každé z energetických 
center několika různými způsoby. Z toho můžete vidět jemnou povahu 
vyvažování a evolučního procesu. 

51.6 T A Z A T E L  Nejsem si jistý, zda tohle poskytne otázky, které by mohly být 
užitečné nebo ne, avšak položím tuto otázku, protože se mi zdá, že tu 
existuje možné spojení. 
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Na hřbetu knihy Tajemství Velké pyramidy (v originále Secrets of The 
Great Pyramid) je několik reprodukcí egyptských kreseb nebo prací, 
některá ukazují ptáky letící nad horizontálními entitami. Mohl byste mi 
říct, co to je a zda to má nějakou spojitost s Ra? 

R A  Já jsem Ra. Tyto kresby, o kterých hovoříte, jsou jedny z mnoha, které 
zkreslují učení našeho vnímání smrti jako brány do další zkušenosti. 
Zkreslení se týkají významů specifické povahy, jež jsou procesy takzvaného 
„mrtvého“ komplexu mysli/těla/ducha. To může být ve vaší filosofii 
nazváno zkreslením Gnosticismu: tj. přesvědčení, že znalost a správná 
pozice může být dosažena prostřednictvím pečlivě postřehnutých a 
zdůrazněných pohybů, konceptů a symbolů. 

Ve skutečnosti je proces fyzické smrti, jak jsme dříve popsali, tím, kde je k 
dispozici pomoc a jedinou potřebou v procesu smrti je uvolnění entity z 
jejího těla těmi, jež jsou okolo ní, a chválení tohoto procesu těmi, jež 
truchlí. Tím může být mysli/tělu/duchu, jenž zažil fyzickou smrt, 
pomoženo, nikoli pečlivými a opakovanými rituály. 

51.7 T A Z A T E L  V dřívější době jste hovořil o rotačních rychlostech energetických 
center. Je Správné, když předpokládám, že se jedná o funkci blokování 
energetického centra a že čím je méně zablokované, tím má větší rychlost 
rotace, což následně indikuje větší energetický vstup? 

R A  Já jsem Ra. To je částečně správně. V prvních třech energetických 
centrech vytvoří plné odblokování této energie rychlost rotace. Ale jak si 
entita vyvíjí vyšší energetická centra, začínají tato centra vyjadřovat svou 
povahu formováním krystalových struktur. To je vyšší nebo lépe vyvážená 
forma aktivace energetických center, neboť prostorová/časová podstata této 
energie je přetvořena do časové/prostorové podstaty sjednocení a vyvážení. 

51.8 T A Z A T E L  Co myslíte krystalovými strukturami? 

R A  Já jsem Ra. Každé z energetického centra fyzického komplexu může být 
viděno, že má ve více vyvinuté entitě typickou krystalickou strukturu. 
Každá struktura bude poněkud odlišná, tak jako ve vašem světě nejsou dvě 
stejné sněhové vločky. Avšak každá je pravidelná.  

Červené energetické centrum je často ve tvaru kola s paprsky.  

Oranžové energetické centrum je ve tvaru květiny obsahující tři okvětní 
lístky. 
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Žluté centrum je opět kulatého tvaru, s mnoha stranami jako hvězda. 

Zelené energetické centrum je často nazýváno lotosem, kde počet bodů 
krystalické struktury závisí na síle tohoto centra. 

Modré energetické centrum je schopné mít snad sto stran a je schopné velké 
zářící brilance. 

Indigové centrum je tišší centrum, jež má v mnoha základní trojúhelníkový 
nebo trojlístkový tvar, ačkoliv někteří adepti, kteří vyvážili nižší energetická 
centra, mohou vytvořit vícestranné formy. 

Fialové energetické centrum je nejméně proměnné a je někdy ve vaší 
filosofii popisováno jako tisíce lístkové, jelikož se jedná o souhrn 
zkresleného celku mysli/těla/ducha. 

51.9 T A Z A T E L  Právě teď něco cítím v indigovém centru. Pokud by bylo toto 
centrum zcela aktivováno a nebylo vůbec zablokováno, necítil bych v něm 
pak nic? 

R A  Já jsem Ra. Tento dotaz, pokud by byl zodpovězen, by porušil Zákon 
zmatení. 

51.10 T A Z A T E L  Řekli jste, že okamžitě po smrti fyzického těla, věřím, že to chápu 
správně, když řeknu, že prvně aktivované tělo je indigové, a řekli jste, že je 
tvůrcem formy. Proč je tomu tak? Můžete na to odpovědět? 

R A  Já jsem Ra. Toto bude poslední plný dotaz této relace. 

Indigové tělo může být viděno jako analogie inteligentní energie. Je to 
Logos v mikrokosmu. Inteligentní energie bytostního celku 
mysli/těla/ducha čerpá svou existenci z inteligentního nekonečna 
Stvořitele. Je třeba chápat tohoto Stvořitele jak makroskopicky, tak 
mikroskopicky, a že má, jak jsme řekli, dvě podstaty: nepotenciovanou 
nekonečnost, která je inteligentní; je to vše co existuje.1 

Svobodná vůle potenciovala jak Stvořitele nás všech, tak spolu-Stvořitele, 
kterými jsme, inteligentním nekonečnem, které má vůli. Tato vůle může 
být využita indigovým neboli formu tvořícím tělem a jeho moudrost pak 
                                                             

1  Ra řekl: „Podstatu tohoto Stvořitele je nutno chápat, jak v mikrokosmu, tak v 
makrokosmu, jako obsahujícího dvě podstaty“, a tím odkazuje že seznam dvou věcí 
(pravděpodobně potencionální a kinetický aspekt inteligentní energie) bude 
následovat. Není však zřejmé, jestli druhý odstavec je tou druhou věcí na seznamu. 
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použita pro vybrání vhodného místa a typu zkušenosti, které tento spolu-
Stvořitel neboli sub-sub-Logos, jak velmi zjednodušeně nazýváte osobu, 
převezme. 

Já jsem Ra. Je čas pro jakékoli krátké dotazy. 

51.11 T A Z A T E L  Existuje cokoliv, co můžeme udělat pro větší pohodlí nástroje nebo 
pro zlepšení kontaktu? 

R A  Já jsem Ra. Vše je v pořádku. Jste svědomití. Zanechávám vás, mí bratři, 
v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. Pokračujte kupředu, s 
radostí, v síle a míru jednoho nekonečného Stvořitele. Adonai. 



 

Relace 52 
19. května 1981 

52.0 R A  Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. 
Nyní komunikujeme. 

52.1 T A Z A T E L  V předchozí relaci jste uvedl: „Dalším typem zkušeností jsou 
čtvrté, páté a šesté úrovně jiných galaxií a některé z vaší vlastní galaxie, které 
se naučily nezbytné disciplíny osobnosti a vidí vesmír jako jednu bytost, a 
proto jsou schopny přejít z lokace do lokace samotnou myšlenkou, 
materializujíce nezbytné plavidlo.“  

Rád bych se vás zeptal, když říkáte „čtvrté, páté a šesté úrovně jiných galaxií 
a některé z vaší vlastní galaxie,“ uvádíte, že více entit z ostatních galaxií než 
těch z této galaxie si vyvinulo schopnost tohoto, řekněme, typu cestování? 
Používám termín galaxie ve vztahu k čočkovitému uskupení 250 miliard 
hvězd. 

R A  Já jsem Ra. Znovu jsme použili termín galaxie, který se v tomto čase 
nenachází ve vašem slovníku, pokud jej tak nazvete. Odkazujeme na vaši 
sluneční soustavu. 

Je nesprávné předpokládat, že jiné hvězdné systémy jsou schopnější 
v manipulaci dimenzemi než vaše vlastní. Jde pouze o to, že existuje mnoho 
jiných systému kromě toho vašeho. 

52.2 T A Z A T E L  Děkuji vám. Myslím, že jsem možná u důležitého bodu, protože 
se mi zdá, že velkou prací v rámci evoluce je disciplína osobnosti a vypadá 
to, že existují dva typy pohybů vesmírem, jeden založený na disciplíně 
osobnosti a druhý založený na tom, co jste nazval prakovým efektem. 
Nepůjdu do pod-světelných rychlostí, jelikož to nepovažuji za příliš 
důležité. Považuji tento materiál důležitým s ohledem na fakt, že 
zkoumáme disciplínu osobnosti. 

Řídí se použití efektu praku pro cestování… je to, co byste mohl nazvat 
intelektuálním typem chápání nebo zapojením levé mozkové hemisféry, 
spíše než typem chápáním se zapojením pravé mozkové hemisféry? 

R A  Já jsem Ra. Vaše vnímání tohoto tématu je široké. Pronikl jste vnějším 
učením. Upřednostňujeme nepoužívat terminologii pravé a levé mozkové 
hemisféry kvůli nepřesnostem této terminologie. Některé funkce se opakují 
nebo jsou redundantní v obou lalocích, dále jsou pro některé entity funkce 
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pravé a levé hemisféry obrácené. Jádro otázky je však hodné určité 
pozornosti. 

Technologie, do které jste jako společenský komplex tak v této době 
zamilovaní, je pouze počátkem manipulace inteligentní energie sub-
Logosu, která, když se mnohem více rozvine, se může vyvinout do 
technologie užití gravitačních efektů, o kterých jste mluvil. 
Poznamenáváme, že tento termín není přesný, ale lepší termín neexistuje. 

Proto užití technologie k manipulování toho, co je vnější sebe sama je 
mnohem, mnohem méně nápomocné pro osobní evoluci než disciplíny 
komplexu mysli/těla/ducha, jež mají za výsledek celkové znalosti sebe sama 
v mikrokosmu a makrokosmu. 

Pro disciplinovanou entitu jsou všechny věci otevřené a volné. Disciplína, 
jež otevírá vesmíry, otevírá také brány k evoluci. Rozdíl je výběr buď jet 
stopem na místo, kde může být viděna krása, nebo krok za krokem jít, 
nezávisle a svobodně a chválit v této nezávislosti sílu chůze a příležitost ke 
vnímání krásy. 

Namísto toho je stopař rozptýlen konverzací a rozmary cesty a v závislosti 
na vrtoších ostatních se obává, aby na schůzku přijel včas. Stopař vidí 
stejnou krásu, ale sám sebe nepřipravil pro uložení zkušenosti v kořenech 
mysli. 

52.3 T A Z A T E L  Zeptám se na tuto otázku, abych pochopil mentální disciplíny a 
jejich vývoj. Používají pozitivní společenské paměťové komplexy nebo 
komplexy s orientací služby ostatním čtvrté, páté a šesté úrovně pro 
cestování jak prakový typ účinku, tak typ účinku osobnostní disciplíny 
nebo používají pouze jeden z nich? 

R A  Já jsem Ra. Pozitivně orientovaný společenský paměťový komplex se 
bude pokoušet naučit disciplíny mysli, těla a ducha. Avšak existují ti, kteří 
mají přístup k technologii použití sil inteligentní energie a využijí ji k 
cestování, zatímco se učí vhodnějším disciplínám. 

52.4 T A Z A T E L  Pak předpokládám, že v pozitivně orientovaných společenských 
paměťových komplexech, že daleko větší procento z nich používá pro 
takové cestování osobnostní disciplíny. Je to správně? 

R A  Já jsem Ra. To je správně. Jakmile pozitivní pátá úroveň přechází do 
šesté, téměř žádné entity už neužívají pro cestování nebo komunikaci vnější 
technologii. 
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52.5 T A Z A T E L  Mohl byste mi dát stejnou informaci o negativně orientovaných 

společenských paměťových komplexech ve formě procent, kolik používá 
prakový nebo ten druhý efekt, osobnostní disciplínu? 

R A  Já jsem Ra. Negativní čtvrtá úroveň používá prakový gravitační světelný 
efekt, neboť zhruba 80 % z jejich společenstva není schopno zvládnout 
disciplíny nezbytné pro alternativní metody cestování. V negativní páté 
úrovni přibližně 50 % získá v nějakém bodě nezbytnou disciplínu k použití 
myšlenky k dosažení cestování. Jakmile se blíží šestá úroveň, negativní 
orientace zasáhne zmatek a je málo pokusů o cestování. To cestování, které 
je vykonáno je zhruba 73 % světla/myšlenky. 

52.6 T A Z A T E L  Existuje pak nějaký rozdíl, řekněme, blízko ke konci páté úrovně, 
v disciplínách osobnosti potřebných pro toto cestování, mezi pozitivní a 
negativní orientací na vyšší páté úrovni? 

R A  Já jsem Ra. Existují zjevné rozdíly mezi polaritami, ale vůbec žádný 
rozdíl v dokončování znalosti sebe sama, jež je nezbytná k dosažení této 
disciplíny. 

52.7 T A Z A T E L  Říkám to pak správně, když předpokládám, že disciplína 
osobnosti, znalost sebe sama a ovládání, řekněme, s ohledem na posílení 
vůle je to, co by každá entita páté úrovně viděla jako důležité? 

R A  Já jsem Ra. Ve skutečnosti jsou tyto věci důležité od třetí až po počáteční 
sedmou úroveň. Jedinou nepřesností, kterou bychom opravili, je jiné 
použití vašeho slova „ovládání“. Je prvořadé pochopit, že pro růst chápání 
entity není užitečné nebo nápomocné, aby, řekněme, entita sama ovládala 
myšlenkové procesy nebo impulsy krom těch, kde mohou vyústit v činy 
nesouhlasné se Zákonem jednoty. 

Ovládání může vypadat jako zkratka k disciplíně, míru a osvícení. Avšak 
toto samotné ovládání zvyšuje potenciál a vede k nutnosti další inkarnační 
zkušenosti, aby se ovládání nebo represe toho já, jež je dokonalé, vyvážilo. 

Namísto toho oceňujeme a doporučujeme použití vašeho druhého slova 
v souvislosti s užitím svobodné vůle. Přijetí sebe, odpuštění sobě a 
směrování vůle; to je cesta k disciplinované osobnosti. Vaše vlastnost vůle 
je to, co je ve vás jako spolu-Stvořiteli mocné. Nemůžete této vlastnosti 
přikládat dostatečnou důležitost. Vůle musí být pro ty na pozitivně 
orientované cestě používána s opatrností a směřováním ke službě ostatním. 
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Jakmile se osobnost stává silnější, existuje pro použití vůle velké nebezpečí, 
neboť může být i podvědomě využita způsoby, které snižují polaritu entity. 

52.8 T A Z A T E L  Snad vnímám spojení mezi tím, co jste právě řekl, a tím, proč si 
mnoho Poutníků vybralo k inkarnaci čas sklizně na této planetě. Myslím 
to správně? Je to nejasný vjem. 

R A  Já jsem Ra. Je správně, že v rámci šance si vzpomenout na to, co bylo 
v zapomnění ztraceno, existuje přemíra příležitostí pro pozitivní orientaci. 
Věříme, že toto je specifický záměr vaší otázky.1 Zeptejte se prosím dále, 
pokud tomu tak není. 

52.9 T A Z A T E L  No, já bych pouze zahrnul otázku, proč je čas sklizně vybrán 
tolika Poutníky jako čas pro inkarnaci? 

R A  Já jsem Ra. Pro inkarnaci během sklizně existuje několik důvodů. 
Mohou být rozděleny na termíny vlastní já a ostatní já. 

Prvořadým důvodem pro nabídnutí se těchto Bratrů a Sester zármutku do 
inkarnačních stavů je možnost pomoci ostatním já prosvětlováním 
zkreslení planetárního vědomí a pravděpodobnost poskytnutí katalyzátoru 
pro druhé já, což zvyšuje sklizeň. 

Existují další dva důvody pro vybrání této služby, jež se pojí s vlastním já. 

Poutník, pokud se rozpomene a zasvětí se službě, se bude polarizovat 
mnohem rychleji, než je možné v oblastech slabších katalyzátorů vyšších 
úrovní.2 

Poslední důvod existuje uvnitř celku mysli/těla/ducha nebo celku 
společenského paměťového komplexu, který může usoudit, že entita nebo 
členové společenské entity mohou využít katalyzátor třetí úrovně, aby 
zrekapitulovali učení/vyučování, které je viděno jako méně než dokonale 
vyvážené. To se obzvláště týká těch, jež vstupují do a pokračují skrze šestou 
úroveň, kde je vyváženost mezi soucitem a moudrostí zdokonalena. 

52.10 T A Z A T E L  Děkuji vám. Je tu něco, na co jsem zvědavý se zeptat, není to tak 
důležité, ale rád bych uvedl tvrzení, které intuitivně vidím, i když může být 
špatné. 
                                                             

1  V angl. originále je výraz „nimiety“ definován jako „přemíra nebo nadbytečnost“. 
2  V angl. originále je výraz „etiolated“ definován jako „zeslabený, ne v plné síle, 

pobledlý nebo hubený“. 
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Hovořil jste o prakovém efektu a tento termín mě mate. 

Jedinou věc, kterou vidím je, že musíte vložit energii do plavidla, dokud se 
nepřiblíží k rychlosti světla, což samozřejmě potřebuje více a více a více 
energie. Objevuje se časová dilatace a mně se zdá, že by bylo možné 
pohybem v úhlu 90°ke směru cesty nějakým způsobem změnit tuto 
uloženou energii v její aplikaci směru nebo významu, takže se pohnete ven 
z prostoru/času do času/prostoru s 90° odchylkou. Pak by byla energie 
využita v čase/prostoru a vy byste na konci použití této energie znovu 
vstoupil do prostoru/času. Chápu to nějakým způsobem správně? 

R A  Já jsem Ra. Chápete to velmi správně v limitech daným vaším jazykem, 
a díky vašemu vzdělání jste lépe schopný než my tento koncept vyjádřit. 
Jediná naše korekce, chcete-li, by bylo navrhnout, že úhel 90°, o kterém 
mluvíte, je úhlem, který může být nejlépe chápán jako část teseraktu.3 

52.11 T A Z A T E L  Děkuji vám. Jenom malá věc, která mě znepokojovala a která není 
tak důležitá. 

Existuje tedy z pohledu jedince, který si přeje sledovat cestu služby 
ostatním z naší současné pozice ve třetí úrovni, existuje cokoliv jiného 
důležitého než disciplíny osobnosti, znalost sebe sama a posílení vůle? 

R A  Já jsem Ra. Jedná se o techniku. Ta není ústřední. Pojďme prozkoumat 
podstatu evoluce. 

Zapamatujme si, že jsme všichni jedno. Toto je veliké učení/vyučování. 
V této jednotě se nachází láska. I to je velké učení/vyučování. V této 
jednotě se nachází světlo. To je základní učení na všech rovinách existence 
materializace. Jednota, láska, světlo a radost; to je podstatou evoluce ducha. 

Lekce druhotného významu jsou naučeny/vyučovány v meditaci a ve 
službě. V určitém bodě je komplex mysli/těla/ducha těmito ústředními 
myšlenkami nebo zkresleními tak jemně aktivován a vyvážen, že techniky, 
které jste zmínil, se stanou velmi významné. Ale vesmír, jeho záhada 
nepřekonaná, je jednotou. Vždy začínejte a končete ve Stvořiteli, ne 
v technice. 

                                                             
3  Ve spekulativní matematice je teserakt čtyř-rozměrný analog kvádru. Vztah 

teseraktu ke kvádru je stejný jako vztah kvádru ke čtverci. 
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52.12 T A Z A T E L  Děkuji vám. Během zmínky o sklizni jste v předchozí relaci zmínil 
nositele světla oktávy. Mám tím rozumět, že ti, jež poskytují světlo pro 
stupňování absolvování, jsou z oktávy nad naší, kterou zažíváme? Mohl 
byste mi říct více o těchto přinašečích světla, kdo jsou atd.? 

R A  Já jsem Ra. Toto bude posledním plným dotazem tohoto sezení. 

Ta úroveň oktávy, o které jsme hovořili, je jak omegou, tak alfou, kde se 
duchovní masa nekonečných vesmírů opět stává jedním centrálním 
sluncem nebo Stvořitelem. Pak se rodí nový vesmír, nové nekonečno, nový 
Logos, který zahrnuje vše, co Stvořitel se Sebou prožil. V této nové oktávě 
také existují tací, kteří putují. Víme velmi málo o věcech za hranicí oktávy 
krom toho, že tyto bytosti přicházejí pomoci naší oktávě v dokončení jejího 
Logosu. 

Máte nyní nějaký stručný dotaz? 

52.13 T A Z A T E L  Pouze zda existuje cokoliv, co můžeme udělat, aby byl nástroj více 
v pohodlí nebo zlepšit kontakt? 

R A  Já jsem Ra. Tento nástroj má určité zkreslení v oblasti plic, což bylo 
dobře kompenzováno umístěním fyzického komplexu. 

Vše je v pořádku. 

Zanecháváme vás, mí přátelé, v lásce a světle jednoho nekonečného 
Stvořitele. Jděte kupředu, s radostí, v síle a míru jednoho nekonečného 
Stvořitele. Adonai. 



 

Relace 53 
25. května 1981 

53.0 R A  Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. 
Nyní komunikujeme. 

53.1 T A Z A T E L  Rád bych nejdříve znal stav nástroje a zeptal se za ni na dvě otázky. 
Ráda by věděla, zda může dělat jedno hodinové cvičení denně a zda je 
bolest, kterou cítí před relací, způsobená útokem Orionu. 

R A  Já jsem Ra. Stav nástroje je takový, jak bylo minule uvedeno.  

Pro odpověď na otázku ohledně cvičení, nyní, když je po intenzivním 
období, může tento nástroj, pokud si vybere, cvičit jedno období místo 
dvou. Při skenování zkreslení fyzického komplexu zjišťujeme, že současná 
doba cvičení je na okraji síly nástroje. To je dobré z dlouhodobého hlediska 
díky kumulativnímu vytváření životních energií. V krátkém období je to 
pro tuto entitu vyčerpávající. Proto navrhujeme, aby si entita byla vědoma 
našich předešlých varování týkajících se jiných pomůcek pro vhodná 
zkreslení těla.  

Pro odpověď na druhý dotaz můžeme říct, že těžkosti fyzického komplexu 
před kontaktem s naším společenským paměťovým komplexem jsou 
způsobené díky účinkům podvědomé vůle nástroje. Tato vůle je extrémně 
silná a vyžaduje, aby si komplex mysli/těla/ducha pro kontakt rezervoval 
veškeré dostupné fyzické a životní energie. Tudíž jsou nepohodlí zažívána 
kvůli dramatickému zkreslení fyzické slabosti, když je tato energie 
odvedena. Může být poznamenáno, že entita je také pod psychickým 
útokem, a to zintenzivňuje dřívější stavy a je zodpovědné za křeče a závratě 
stejně jako za zkreslení komplexu mysli. 

53.2 T A Z A T E L  Děkuji vám. Rád bych věděl, zda [jméno] se může ve velmi blízké 
budoucnosti zúčastnit jedné z těchto relací. 

R A  Já jsem Ra. Komplex mysli/těla/ducha, [jméno], patří duchovně k této 
skupině a je vítán. Můžete požadovat, aby byly zavedeny speciální 
meditace, dokud se tato entita k tomuto sezení nepřipojí. Mohli bychom 
doporučit, aby byla této entitě poslána fotografie toho známého jako James 
Allen1 spolu s jeho popisem na ní, který vyjadřuje lásku a světlo. Pokud je 

                                                             
1  Také známý jako Jim McCarty 
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fotografie držena během meditace, přivede entitu do mírumilovné 
harmonie s každým z vás, takže nebude nutné plýtvání energií při výměně 
pozdravů mezi oběma entitami, které mají obě zkreslení směrem k samotě 
a stydlivosti, jak byste to nazvali. To stejné může být učiněno s fotografií 
entity, [jméno], pro toho známého jako James Allen. 

53.3 T A Z A T E L  Děkuji vám. Během mé cesty do Laramie2 se mi vyjasnily určité 
věci týkající se rozšiřování první knihy Zákona jednoty těm, jež měli 
zkušenosti s objekty UFO a jinými Poutníky, a budu se nyní muset zeptat 
na některé otázky, které pravděpodobně budu muset zahrnout do Knihy 
jedna, abych eliminoval neporozumění, která vnímám jako možné v Knize 
jedna. Proto jsou tyto otázky, ačkoli z větší části pomíjivé, míněny pro 
eliminaci určitých zkreslení chápání s ohledem na materiál v Knize jedna.3 
Doufám, že to je správný postup. Možná na některé nebudete moci 
odpovědět, ale to je v pořádku. Budeme jen pokračovat s některými 
dalšími, pokud nebudete moci zodpovědět ty, na které se zeptám. 

Za prvé se zeptám, zda byste mi mohl sdělit příslušnost entit, které 
kontaktovaly Betty Andreassonovou. 

R A  Já jsem Ra. Tento dotaz je marginální. Učiníme ústupek směrem 
k informovanosti a s určitou ztrátou polarity kvůli svobodné vůli tímto 
porušené. Žádáme, aby otázky takové povahy byly drženy na minimu. 

Entity v tomto a některých dalších živě pamatovaných případech jsou ty, 
které cítí potřebu zasít představu Konfederace způsobem, kterým by 
neporušily svobodnou vůli, používají symboly smrti, vzkříšení, lásky a míru 
jako prostředky vytvářející na úrovni myšlenek v čase/prostoru iluzi 
systematického průběhu událostí, které předávají zprávu lásky a naděje. 
Tento typ kontaktu je vybrán pečlivým zvážením členů Konfederace, jež 
kontaktují entitu shodné, domovské vibrace, chcete-li. Tento projekt pak 
putuje před Radu Saturnu a pokud je schválen, je dokončen. 
Charakteristické rysy tohoto typu kontaktu zahrnují nebolestivou povahu 
prožitých myšlenek a obsah zprávy, který nehovoří o zkáze, ale o úsvitu 
nového věku. 
                                                             

2  Pravděpodobně se jedná o město ve státě Wyoming, USA 
3  Don v originální publikaci zahrnul informace z relace 26, sekce 53.6-17, aby 

čtenářům poskytl širší popis „blízkých setkání“. Tyto dvě sekce byly původně 
rozděleny mezi Knihu I a Knihu III, ale protože jsou teď jsou zahrnuty ve stejném 
svazku, byla v relaci 26 přidána poznámka která odkazuje čtenáře k této relaci, aby 
byla uspokojena Donova obava z vytvoření špatného dojmu o tomto jevu. 
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53.4 T A Z A T E L  Není nezbytné, abych pro dosažení svého účelu zahrnul informace, 

které jste mi právě předal, do knihy. Za účelem ochrany, řekněme, vaší 
polarity to mohu ponechat jako soukromý materiál, pokud si přejete. 
Přejete si, abych jej nechal nepublikovaný? 

R A  Já jsem Ra. To, co vám nabízíme, je volně dáno a je předmětem pouze 
vašeho uvážení. 

53.5 T A Z A T E L  Myslel jsem, že to řeknete. V tom případě, můžete mi říct cokoliv 
o „modré knize“ zmíněné Betty Andreassonovou v onom případě? 

R A  Já jsem Ra. Ne. 

53.6 T A Z A T E L  Děkuji vám. Můžete popsat různé techniky používané službou 
ostatním, pozitivně orientovanými kontakty Konfederace s lidmi této 
planety, mluvit o různých formách a technikách, o tom, jak provádějí 
kontakt? 

R A  Já jsem Ra. Mohli bychom. 

53.7 T A Z A T E L  Mohl byste to udělat prosím? 

R A  Já jsem Ra. Nejefektivnější mód kontaktu je ten, jež prožíváte v tomto 
prostoru/času. Porušování svobodné vůle je velmi nežádoucí. Proto pouze 
ty entity, jež jsou Poutníky ve vaší rovině existence, budou jedinými 
subjekty pro projekci myšlenek, které tvoří takzvaná „blízká setkání“ a další 
setkání mezi pozitivně orientovanými společenskými paměťovými 
komplexy a Poutníky. 

53.8 T A Z A T E L  Mohl byste mi dát příklad jednoho z těchto setkání mezi 
Poutníkem a společenským paměťovým komplexem, ve smyslu, co by ten 
Poutník zažil? 

R A  Já jsem Ra. Jeden takový příklad, který znáte, je ten známý jako Morris.4 
V tomto případě byl předchozí kontakt, jež zažily entity z kruhu přátel této 
entity, negativně orientovaný. Vzpomeňte si, že entita Morris byla vůči 
tomuto kontaktu odolná a nemohla fyzickým optickým aparátem tento 
kontakt vidět. 

Avšak vnitřní hlas upozornil toho známého jako Morris, aby sám šel na jiné 
místo a tam se objevila entita s myšlenkovým tvarem a vzhledem 
                                                             

4  Odkaz na Případ č.1, v knize Secrets of the UFO, Don Elkins a Carla L. Rueckert, 
Louisville KY, L/L Research, 1976, strana 10-11. 
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předchozího kontaktu a zírala na tuto entitu, a tak v ní probudila touhu po 
hledání pravdy o tomto setkání a obecně o zkušenostech své inkarnace. 

Pocit být probuzen nebo aktivován je cílem tohoto typu kontaktu. Doba 
trvání a použité obrazy jsou různé v závislosti na podvědomých 
očekáváních Poutníka, který tuto zkušenost nebo aktivaci zažívá. 

53.9 T A Z A T E L  V případě „blízkého setkání“ s typem plavidla Konfederace 
předpokládám, že toto „blízké setkání“ je s plavidlem typu myšlenkové 
formy. Zažili Poutníci v posledních několika letech „blízká setkání“ 
s plavidlem myšlenkového typu, jež přistálo? 

R A  Já jsem Ra. Stalo se to, ačkoli je to mnohem méně běžné než typ 
takzvaného „blízkého setkání“ Orionu. Můžeme poznamenat, že ve 
vesmíru nekončící jednoty je koncept „blízkého setkání“ humorný, nejsou 
snad všechna setkání typu sám se sebou? Jak proto může být jakékoliv 
setkání méně než velmi, velmi blízké? 

53.10 T A Z A T E L  Dobře, když mluvíme o tomto typu setkání sám se sebou, měli 
nějací Poutníci pozitivní polarizace vůbec nějaké takzvané „blízké setkání“ 
s orionskou nebo negativně orientovanou polarizací? 

R A  Já jsem Ra. To je správně. Ten… 

53.11 T A Z A T E L  [Přerušení] Proč se to stává? 

R A  Já jsem Ra. Když se to stane, je to docela vzácné, a nastává to kvůli 
nedostatku vnímání entit orionu o hloubce pozitivity, s níž má dojít 
k setkání, nebo kvůli touze entit Orionu, aby se, řekněme, pokusily tuto 
pozitivitu z roviny existence odstranit. Taktiky Orionu jsou normálně 
takové, že si vybírají jednoduchá zkreslení mysli, jež naznačují menší 
aktivitu mentálního a duchovního komplexu. 

53.12 T A Z A T E L  Jsem si vědom velmi velké variace v kontaktu s jednotlivci. 
Předpokládám, že Konfederace používá formu kontaktu, aby probudila, jak 
jste řekl, Poutníky, a můžete mi dát obecné příklady metod užívaných 
Konfederací, aby probudila nebo částečně probudila Poutníky, které 
kontaktují? 

R A  Já jsem Ra. Metody používané pro probuzení Poutníků se různí. 
Centrem každého přístupu je vstup do vědomí a podvědomí takovým 
způsobem, aby se zamezilo zapříčinění strachu a aby se maximalizoval 
potenciál pro pochopitelnou subjektivní zkušenost, jež má pro entitu 



 RELACE 53 399 

 
význam. Mnoho takových probíhá ve spánku; jiné uprostřed mnoha aktivit 
během hodin bdění. Přístup je flexibilní a jak jste si vědom, nezahrnuje 
nezbytně syndrom „blízkého setkání“. 

53.13 T A Z A T E L  A co takhle syndrom fyzického vyšetření? Jak se to týká Poutníků 
a jak kontaktů Konfederace a Orionu? 

R A  Já jsem Ra. Podvědomá očekávání entit zapříčiňují povahu a detaily 
zkušenosti myšlenkové formy nabízenou entitami myšlenkových forem 
Konfederace. Tudíž pokud poutník očekává fyzické vyšetření, tak bude 
chtě nechtě prožito s tak malým zkreslením směrem k obavám nebo 
nepohodlí, jak je dovoleno povahou očekávání podvědomých zkreslení 
Poutníka. 

53.14 T A Z A T E L  Dobře, prožívají pak jak ti, jež jsou vzatí jak na plavidlo 
Konfederace, tak na plavidlo Orionu, zdánlivé fyzické vyšetření? 

R A  Já jsem Ra. Váš dotaz naznačuje nesprávné uvažování. Skupina Orionu 
používá fyzické vyšetření jako prostředek k vyděšení jednotlivce a 
způsobuje pocity pokročilé bytosti druhé úrovně, jako laboratorního 
zvířete. Sexuální zkušenosti některých jsou podtypem této zkušenosti. 
Záměrem je demonstrovat vládu entit Orionu nad obyvatelem Země. 

Zážitky myšlenkových forem jsou subjektivní a ve většině případů 
neprobíhají v této úrovni. 

53.15 T A Z A T E L  Pak probíhají jak kontakty Konfederace, tak Orionu a „blízká 
setkání“ jsou dvojí povahy, jak tomu rozumím. Mohou být typem 
kontaktu buď od Konfederace nebo Orionu. Je to správně? 

R A  Já jsem Ra. To je správně, ačkoliv většina kontaktů pochází od Orionu. 

53.16 T A Z A T E L  Dobře, s ohledem na sklizně-schopnost máme na Zemi široké 
spektrum entit, jak pozitivně, tak negativně orientovaných. Zaměřoval by 
se Orion na konce tohoto spektra, jak pozitivně, tak negativně orientované, 
pro kontaktování… myslím pro entity ze Země? 

R A  Já jsem Ra. Tento dotaz je poněkud obtížné přesně zodpovědět. Avšak 
pokusíme se tak učinit. 

Nejtypičtějším přístupem entit Orionu je vybrat, jak byste nazvali, slaběji 
smýšlející entitu, která by mohla mít tendenci k rozšíření většího množství 
filosofie Orionu. 
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Určité menší množství entit Orionu je voláno více polarizovanými 
negativními entitami vašeho prostorového/časového bodu. V tomto 
případě sdílejí informace tak, jak to nyní děláme my. Avšak jedná se o riziko 
pro entity Orionu, kvůli frekvenci, se kterou se pak sklizně-schopné 
negativní planetární entity pokoušejí přikazovat a nařizovat kontaktu 
Orionu právě tak, jak tyto entity přikazují planetárním negativním 
kontaktům. Pokud je výsledný boj o ovládnutí prohrán, je pro polaritu 
skupiny Orionu škodlivý. 

Podobně může mylný kontakt Orionu s vysoce polarizovanými 
pozitivními entitami způsobit pro vojáky Orionu zmatek, ledaže jsou tito 
křižáci schopni mylně kontaktovanou entitu depolarizovat. Toto se téměř 
nikdy nestává. Proto skupina Orionu preferuje kontakt pouze se slaběji 
smýšlejícími entitami. 

53.17 T A Z A T E L  Pak obecně mohu říct, že pokud má jednotlivec „blízké setkání“ 
s UFO nebo nějaký jiný typ zkušenosti, jež se zdá být spojený s UFO, musí 
se podívat na podstatu setkání a na účinek na něho samotného, aby určil, 
zda se jednalo o kontakt Orionu nebo Konfederace. Je to správně? 

R A  Já jsem Ra. To je správně. Pokud je tam strach a zkáza, je kontakt docela 
pravděpodobně negativní povahy. Pokud je výsledkem naděje, přátelský 
pocit a probuzení pozitivního pocitu smysluplné služby ostatním, jedná se 
o evidentní známky kontaktu Konfederace. 

53.18 T A Z A T E L  Děkuji vám. Nepřál jsem si vytvořit špatný dojem s materiálem, 
jež jsme zahrnuli do Knihy jedna, a bylo potřeba přidat některý z tohoto 
materiálu. Vím, že je pomíjivý, ale věřím, že je pro plné pochopení nebo, 
řekněme, pro správný přístup k materiálu nezbytný. 

Zeptám se teď na několik otázek. Pokud nestojíte o to na ně odpovídat, 
přeskočíme je. Rád bych se však zeptal, zda byste mi mohl říct, jak z větší 
části – nebo hlavní části entity Konfederace, jak vypadají? 

R A  Já jsem Ra. Entita Konfederace čtvrté úrovně vypadá různě v závislosti 
na, řekněme, původu svého fyzického nosiče. 

53.19 T A Z A T E L  Vypadají někteří z nich právě jako my? Mohli by být pokládáni za 
pozemšťany? 

R A  Já jsem Ra. Ti této povahy jsou nejčastěji páté úrovně. 
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53.20 T A Z A T E L  Předpokládám, že by se stejná odpověď týkala skupiny Orionu. Je 

to správně? Pokud jde o čtvrtou a pátou úroveň? 

R A  Já jsem Ra. To je správně. 

53.21 T A Z A T E L  Můžete mi říct, proč [jméno] měla na sobě tolik stříbrných skvrn? 

R A  Já jsem Ra. To je porušení svobodné vůle. Ne. 

53.22 T A Z A T E L  Děkuji vám. Mohl byste mi říct, proč se mi během proslovu Carla 
Raschkeho udělalo špatně? 

R A  Já jsem Ra. Skenujeme vaše myšlenky. Jsou správné, a proto jejich 
potvrzením neporušíme svobodnou vůli. Prostor/čas vašeho přiděleného 
proslovu se přibližoval a dostal jste se pod útok Orionu kvůli velké touze 
některých pozitivně orientovaných entit seznámit se se Zákonem jednoty. 
Toto může být očekáváno, zejména když nejste ve skupině poskytující si 
navzájem sílu. 

53.23 T A Z A T E L  Děkuji vám. Můžete okomentovat takzvanou zkušenost s kulovým 
bleskem, mou a nástroje, pokud to schválí, když jsme byli dětmi?5

 

R A  Já jsem Ra. Toto bude poslední dotaz tohoto sezení. 

Byli jste navštíveni vašimi lidmi, aby vám bylo popřáno dobro. 

Existuje nějaký další dotaz krátké povahy, který můžeme zodpovědět? 

53.24 T A Z A T E L  Ne. Omlouvám se za pokládání mnoha pomíjivých otázek během 
této relace. Doufám, že jsme vám nezpůsobili žádný problém, zvláště 
s ohledem na ztrátu polarity kvůli té jedné otázce, ale cítil jsem nezbytné 
zahrnout některý pomíjivý materiál, aby ti Poutníci a ostatní, kteří čtou 
první knihu Zákona jednoty, nenabyli špatného dojmu s ohledem na jejich 
zkušenosti s kontakty. Omlouvám se za jakékoli problémy, které jsem mohl 
způsobit. 

Pouze se zeptám, zda existuje cokoliv, co můžeme udělat, abychom zlepšili 
kontakt nebo pomohli nástroji. 

                                                             
5  Carla napsala: “Když mi byl přibližně rok, spala jsem v kolébce, která stála určitou 

vzdálenost od otevřeného okna. Blížila se bouřka. Matka přišla zavřít okno. Viděla 
kouli světla, která vlétla do místnosti a jeden a půl krát zakroužila kolem kolébky a 
zase vylétla ven. Když jsem se o tom zmínila Donovi, řekl, že to také zažil jako 
miminko. Jeho matka podrobnosti nerozváděla, a tak je to vše, co o tom ví“. 
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R A  Já jsem Ra. Nástroj je v pořádku. Prosím hlídejte pečlivě svá zarovnání. 
Zanecháváme vás nyní, mí přátelé, s láskou a světlem jednoho 
nekonečného Stvořitele. Jděte kupředu, a proto s radostí, v síle a míru 
nekonečného Stvořitele. Adonai. 



 

Relace 54 
29. května 1981 

54.0 R A  Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. 
Nyní komunikujeme. 

54.1 T A Z A T E L  Nejprve bych se rád zeptal na stav nástroje. 

R A  Já jsem Ra. Je to tak, jak bylo dříve uvedeno. 

54.2 T A Z A T E L  Mám otázku od Jima o zkušenosti, kterou zažil, když se poprvé 
přesunul na svůj pozemek, a při níž mu bylo sděleno: „Klíč k přežití 
přichází nepřímo, skrze nervozitu.“ Entita byla Angelica. Můžete mu o tom 
dát informace? 

R A  Já jsem Ra. Ano. 

54.3 T A Z A T E L  Mohl byste to udělat prosím? 

R A  Já jsem Ra. Jak jsme poznamenali, každý komplex mysli/těla/ducha má 
několik dostupných průvodců1. Osobnosti dvou takovýchto průvodců mají 
mužskou a ženskou polaritu. Třetí je hermafroditní a reprezentuje více 
sjednocenou konceptualizaci. 

Průvodce hovořící jako zvukově vibrační komplex Angelica byl polarizován 
jako ženská osobnost. Informace nemůže být kvůli Zákonu zmatení zcela 
vysvětlena. Můžeme navrhnout, že pro účel postupu bude existovat určitý 
stav nespokojenosti, jež dává entitě podnět pro další hledání. Tato 
nespokojenost, nervozita nebo úzkost, chcete-li, není samotná k užitku. 
Proto je její použití nepřímé. 

54.4 T A Z A T E L  Děkuji vám. Rád bych prozkoumal energii, která, předpokládám, 
vychází z Logosu. Hodlám učinit prohlášení a nechám vás mě v jeho rámci 
opravit a můj koncept rozšířit. 

Z Logosu pocházejí všechny frekvence a záření světla. Tyto frekvence záření 
tvoří všechny ze zkušenostních úrovní stvořených Logosem. 
Předpokládám, že planetární systém našeho slunce je ve všech svých 
úrovních součtem zkušeností, které byly vytvořené naším sluncem jako 
Logosem. Je to správně? 

                                                             
1  Poznamenáno v 12.14 a 18.8-9 a 36.10. 
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R A  Já jsem Ra. To je správně. 

54.5 T A Z A T E L  Nyní předpokládám, že různé frekvence jsou oddělené, jak jsme už 
řekli, do sedmi barev; že každá z těchto barev může být základní frekvencí 
pro sub-Logos našeho slunečního Logosu; a že sub-Logos nebo, řekněme, 
jednotlivec může aktivovat jakékoliv z těchto základních frekvencí nebo 
barev a může použít tělo, které je z této aktivace frekvence nebo barvy 
generováno. Je to správně? 

R A  Já jsem Ra. Pokud jsme správně pochopili váš dotaz, není to správně v 
tom, že se sub-sub-Logos nachází ne v dimenzích, ale pouze ve spolu-
Stvořitelích neboli komplexech mysli/těla/ducha. 

54.6 T A Z A T E L  Co jsem myslel, bylo, že komplex mysli/těla/ducha pak může mít 
aktivované tělo, jež je jedním z těchto sedmi paprsků. Je to správně? 

R A  Já jsem Ra. Je to správně ve stejném smyslu, jako je správně uvést, že 
kdokoliv může hrát na komplexní nástroj, jenž vydává eufonický 
harmonický vibrační komplex tak jako vaše piano, a může na něj hrát tak 
dobře, že může nabízet koncerty veřejnosti, jak byste řekli. 

Jinými slovy, ačkoliv je pravda, že každé tělo pravé barvy je potenciálně 
dostupné, je pro vlastní využití pokročilejších nebo světlejších nosičů nutná 
i praxe a disciplína. 

54.7 T A Z A T E L  Uvedl jsem tato tvrzení jen proto, abych se dostal k základní 
otázce, kterou si přeji položit. Jedná se o obtížně formulovatelnou otázku. 

Máme, vycházejíce ze sub-Logosu, který nazýváme naším sluncem, 
inteligentní energii, která pak utváří, a vezměme jako příklad, jeden sub-
sub-Logos, který je komplexem mysli/těla/ducha. Tato inteligentní energie 
je nějakým způsobem modulována nebo zkreslena, takže skončí jako 
komplex mysli/těla/ducha s určitými zkresleními osobnosti, takže je pro 
komplex mysli/těla/ducha nebo pro mentální část tohoto komplexu 
nezbytné, aby se zbavil zkreslení, aby byl znovu v lepším souladu s původní 
inteligentní energií. 

Za prvé chci vědět, zda toto moje tvrzení je správné. A za druhé, proč je to 
tak, jak to je; zda na to existuje jiná odpověď než první zkreslení Zákona 
jednoty. 

R A  Já jsem Ra. Toto tvrzení je značně správné. Pokud proniknete podstatou 
Prvního zkreslení ve svém použití já znající sebe, můžete začít rozlišovat 
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charakteristický znak nekonečného Stvořitele: rozmanitost. Kdyby 
neexistovaly žádné potenciály pro nedorozumění a tím pádem pro 
pochopení, neexistovala by žádná zkušenost. 

54.8 T A Z A T E L  OK. Jakmile si je komplex mysli/těla/ducha tohoto procesu 
vědom, rozhodne se, že proto, aby dosáhl schopností, plných schopností 
stvoření a Stvořitele, kterého je malou částí, a zároveň je jím celým, aby 
nabyl zkušeností, které procházejí celým stvořením, je nezbytné znovu 
sjednotit svoje myšlení nebo znovu harmonizovat své myšlení s Původní 
tvořící myšlenkou, s její přesnou vibrací nebo, řekněme, s její frekvencí 
vibrace. Aby to mohl udělat, je nezbytné disciplinovat osobnost, aby se 
přesně přizpůsobila Původní myšlence nebo Původní vibraci, a to je 
rozděleno na sedm oblastí disciplín, kde každá odpovídá jedné z barev 
spektra. Je to správně? 

R A  Já jsem Ra. Toto tvrzení, ačkoliv je správné, sebou nese velký potenciál 
pro jeho nepochopení. Přesnost, se kterou každé energetické centrum 
souhlasí s Původní myšlenkou, není v systematickém umístění každého 
energetického bodu, ale spíše v plovoucím a tvárném umístění vyváženého 
prolínání se těchto energetických center takovým způsobem, že inteligentní 
energie je schopná sebe sama vyjádřit s minimálním zkreslením. 

Komplex mysli/těla/ducha není stroj. Je to spíše to, co byste mohli nazvat 
symfonickou básní. 

54.9 T A Z A T E L  Mají všechny komplexy mysli/těla/ducha v celém stvoření sedm 
energetických center, jakmile dosáhnou plného vývoje nebo jakmile 
dosáhnou vývoje do té míry, kde mohou mít sedm energetických center? 

R A  Já jsem Ra. Tato energetická centra mají v makrokosmu potenciál od 
začátku stvoření Logosem. Vše je připraveno při vyvedení z bezčasovosti. Je 
tomu tak v celém nekonečném stvoření. 

54.10 T A Z A T E L  Pak budu předpokládat, že Stvořitel ve Svém inteligentním 
posouzení způsobu, jak poznat sám Sebe, vytvořil koncept sedmi oblastí 
vědění. Je to správně? 

R A  Já jsem Ra. To je částečně nesprávně. Logos vytváří Světlo. Podstata 
tohoto Světla tudíž vytváří podstatu katalytických a energetických úrovní 
zkušeností ve stvoření. Proto je nejvyšší ze všech ctí/povinností, které byly 
dány těm další oktávy, dohled nad světlem v rámci jeho manifestace během 
dob zkušeností vašich cyklů. 
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54.11 T A Z A T E L  Uvedu další tvrzení. Komplex mysli/těla/ducha si může díky 
Prvnímu zkreslení vybrat mentální konfiguraci, jež je dostatečně vzdálena 
od konfigurace inteligentní energie v určité frekvenci nebo barvě vtékající 
energie tak, aby blokovalo část vtékající energie v určité frekvenci nebo 
barvě. Je toto tvrzení správné? 

R A  Já jsem Ra. Ano. 

54.12 T A Z A T E L  Tato otázka nemusí být k ničemu, ale zeptám se na ni. Můžete mi 
dát představu maximálního procenta této energie, jež je možné v jakékoliv 
barvě zablokovat, dává to nějaký smysl? 

R A  Já jsem Ra. Ve vzorech vtékající energie entity může být úplné 
zablokování v jakékoliv energii nebo barvě, nebo v kombinacích energií 
nebo barev. 

54.13 T A Z A T E L  OK. Pak předpokládám, že První zkreslení je, řekněme, motivátor 
nebo to, co dovoluje toto zablokování. Je to správně? 

R A  Já jsem Ra. Nepřejeme si být puntičkáři, ale preferujeme se vyhýbat užití 
termínů, jako je sloveso dovolit. Svobodná vůle sama nedovoluje, ani by 
předurčeně nezakazovala zkušenostní zkreslení. Zákon zmatení spíše nabízí 
svobodné dosažení energií každého komplexu mysli/těla/ducha. 

Sloveso dovolit by bylo považováno za pejorativní v tom, že navrhuje 
polaritu mezi správným a špatným nebo dovoleným a nedovoleným. Může 
se to zdát jako maličkost. Ale v rámci našeho nejlepšího způsobu myšlení 
to má určitou váhu. 

54.14 T A Z A T E L  Děkuji vám. Má to váhu také v mém způsobu myšlení a oceňuji, 
co jste mi řekl. 

Nyní bych rád zvážil původ katalyzátoru v … Za prvé, máme stav 
komplexu mysli/těla/ducha, které jako funkce Prvního zkreslení dosáhlo 
stavu zablokování nebo částečného zablokování jednoho nebo více 
energetických center. Budu předpokládat, že katalyzátor je nezbytný, pouze 
pokud existuje částečné zablokování jednoho z energetických center. Je to 
správně? 

R A  Já jsem Ra. Ne. 

54.15 T A Z A T E L  Mohl byste mi říct proč? 
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R A  Já jsem Ra. Primární prioritou sice je aktivovat nebo odblokovat každé 
energetické centrum, ale je také v tomto bodě primární prioritou začít 
zdokonalovat vyvážení mezi energiemi, takže každý akord celkového 
vibračního bytí resonuje s jasností, ve shodě a v harmonii s každou jinou 
energií. Toto vyvažování, ladění a harmonizování sebe sama je centrální 
pro pokročilejší komplex mysli/těla/ducha neboli adepta. Každá energie 
může být aktivována bez krásy, což je možné skrze disciplínu a uznání 
osobních energií neboli toho, co můžete nazvat hlubší osobností nebo 
duševní identitou. 

54.16 T A Z A T E L  Dovolte mi udělat analogii, na kterou jsem právě myslel. Na sedmi 
strunný hudební nástroj se může hrát vychýlením každé struny, jejím 
úplným vychýlením a uvolněním a získáním tónu. Nebo… jakmile je 
možné struny plně vychýlit (a vytvořit tón) … namísto vytváření not tímto 
způsobem tvořící osobnost jednotlivce vychýlí každou strunu se správným 
množstvím a ve správném pořadí, aby byla produkována hudba. Je to 
správně? 

R A  Já jsem Ra. To je správně. Ve vyváženém jednotlivci se nacházejí energie 
čekající na ruku Stvořitele, aby zahrála harmonii. 

54.17 T A Z A T E L  Pak bych rád vyšetřil evoluci katalyzátoru nad komplexy 
mysli/těla/ducha a jak došlo k jeho užití a jak je plně užíván k vytvoření 
tohoto ladění. Předpokládám, že sub-Logos, jenž vytvořil naši malou část 
stvoření, poskytl za použití inteligence Logosu, jehož je součástí, řekněme, 
základní katalyzátor, který bude účinkovat na komplexy mysli/těla a 
komplexy mysli/těla/ducha předtím, než dosáhnou stavu vývoje, kde 
mohou začít programovat své vlastní katalyzátory. Je to správně? 

R A  Já jsem Ra. To je částečně správně. Sub-Logos nabízí katalyzátor na 
nižších úrovních energie, na první trojici; ty se týkají přežití fyzického 
komplexu. Vyšší centra dostávají katalyzátor z návyků vlastního komplexu 
mysli/těla/ducha v reakci na všechny náhodné a přímé zkušenosti. 

Tudíž méně vyvinutá entita bude vnímat katalyzátor kolem sebe sama ve 
smyslu přežití fyzického komplexu se zkresleními, která jsou preferována. 
Více vyvinutá entita, která si je vědoma katalytického procesu, začne 
transformovat katalyzátor nabízený sub-Logosem na katalyzátor, jenž může 
účinkovat na vyšší energetická spojení. Tudíž sub-Logos může nabídnout 
pouze, řekněme, základní kostru katalyzátoru. Svaly a maso – jež mají co 
do činění s přežitím moudrosti, lásky, soucitu a služby – jsou umožněny 
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akcí komplexu mysli/těla/ducha na základním katalyzátoru tak, aby se 
vytvořil komplexnější katalyzátor, který pak může být použitý k utváření 
zkreslení uvnitř těchto vyšších energetických center. 

Čím je entita pokročilejší, tím je tenčí spojení mezi sub-Logosem a 
vnímaným katalyzátorem, až konečně je všechen katalyzátor vybírán, 
generován a spravován samotným já, pro sebe sama. 

54.18 T A Z A T E L  Které entity, jež se v této době inkarnují na tuto planetu, by byly 
z této kategorie spravující veškeré své katalyzátory? 

R A  Já jsem Ra. Nalézáme váš dotaz nedeterministickým, ale můžeme 
odpovědět, že počet těch, jež zcela zvládli vnější katalyzátory, je docela 
malý. 

Většina těch, kteří jsou v tomto prostorový/časový bod schopnými sklizně, 
mají částečnou kontrolu nad vnější iluzí a používají vnější katalyzátor 
k práci na určitém zkreslení, které ještě není zcela vyvážené. 

54.19 T A Z A T E L  V případě polarizace služby sobě, jaké typy katalyzátorů by si entity 
následující tuto cestu naprogramovaly, když dosáhnou úroveň 
programování svých vlastních katalyzátorů? 

R A  Já jsem Ra. Negativně orientovaná entita bude programovat pro 
maximální odloučení a kontrolu nad všemi věcmi a vědomými entitami, 
které vnímá, že jsou jiné než její vlastní já. 

54.20 T A Z A T E L  Myslel jsem… Rozumím, jak by si pozitivně orientovaná entita 
programovala katalyzátor tak, že by vyústil ve fyzickou bolest, pokud… 
Předpokládám, že by entita mohla naprogramovat něco, co by jí dalo 
zkušenost fyzické bolesti, když by nenásledovala cestu, kterou si vybrala. Je 
to správně? 

R A  Já jsem Ra. Prosím přeformulujte dotaz. 

54.21 T A Z A T E L  Pozitivně orientovaná entita si může během inkarnace vybrat 
určitou úzkou cestu myšlení a aktivit a naprogramovat podmínky, které by 
vytvořily fyzickou bolest, pokud by tato cesta nebyla následována. Je to 
správně? 

R A  Já jsem Ra. To je správně. 

54.22 T A Z A T E L  Udělala by negativní entita něco takového? Mohl byste mi dát 
příklad? 
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R A  Já jsem Ra. Negativně orientovaný individuální komplex 
mysli/těla/ducha si bude běžně programovat bohatství, jednoduchost 
existence a nejvyšší možnost pro moc. Tudíž mnoho negativních entit 
oplývá zkreslením fyzického komplexu, jež nazýváte zdravím. 

Negativně orientovaná entita si však může vybrat bolestivý stav za účelem 
zlepšení zkreslení směrem k takzvaným negativním emočním mentálním 
aktivitám jako zlost, nenávist a frustrace. Taková entita může použít celou 
inkarnační zkušenost broušením tupého ostří nenávisti nebo vzteku, aby se 
mohla více polarizovat do negativního neboli odděleného pólu. 

54.23 T A Z A T E L  Takže se zdá, že před inkarnací, jakoukoliv inkarnací, jakmile se 
entita stane vědomější o procesu evoluce a vybere si cestu, ať už pozitivní 
nebo negativní, v určitém bodě si uvědomí, co chce dělat s ohledem na 
odblokování a vyvážení energetických center. V tomto bodě je schopná 
naprogramovat si pro životní zkušenost takové katalytické zkušenosti, které 
jí pomohou v jejím procesu odblokování a vyvážení. Je to správně? 

R A  Já jsem Ra. To je správně. 

54.24 T A Z A T E L  Pak, viděno z perspektivy před inkarnací, se účel toho, čemu 
říkáme inkarnační fyzický stav, zdá být v tom bodě zcela nebo téměř zcela 
o prožívání naprogramovaného katalyzátoru a pak o vyvíjení se jako funkcí 
katalyzátoru. Je to správně? 

R A  Já jsem Ra. Přeformulujeme pro vyjasnění. Účelem inkarnační existence 
je evoluce mysli, těla a ducha. Katalyzátor není striktně pro tento účel 
nezbytný. Ale bez katalyzátoru se touha vyvíjet se a víra v tento proces 
normálně nemanifestují, a evoluce se tím pádem neobjeví. Proto je 
katalyzátor naprogramován a program pro komplex mysli/těla/ducha 
navržen pro jeho unikátní potřeby. Je tudíž žádoucí, aby si komplex 
mysli/těla/ducha uvědomoval a naslouchal hlasu svého zkušenostního 
katalyzátoru a aby z něj sbíral to, co má jako inkarnovaný posbírat. 

54.25 T A Z A T E L  Pak to vypadá, že ti na pozitivní cestě oproti těm na negativní cestě 
by měli přesně opačný cíl v rámci prvních tří paprsků; červeného, 
oranžového a žlutého. Každá cesta by se pokoušela využít tyto paprsky 
přesně opačnými způsoby. Je to správně? 

R A  Já jsem Ra. Je to částečně, a dokonce značně správně. V každém 
energetickém centru existuje energie, kterou je třeba mít pro komplex 
mysli/těla/ducha, jenž je nosičem zkušeností, ve správné struktuře a složení. 
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Jak negativní, tak pozitivní entity udělají dobře, když si rezervují tuto 
malou část každého centra pro správu integrity komplexu mysli/těla/ducha. 
Po tomto bodě je však správně, že negativní entita použije tři nižší centra 
pro odloučení od a kontrolu nad ostatními sexuálními prostředky, osobním 
vlivem a činnostmi ve vaší společnosti. 

Naopak, pozitivně orientovaná entita bude přeměňovat silnou sexuální 
energii červeného paprsku na přenosy energie zeleného paprsku a 
vyzařování v modrém a indigovém, a bude podobně přeměňovat sebe sama 
a své místo ve společnosti do příležitostí v přenosu energie, ve kterých se 
může entita spojit s ostatními a sloužit ostatním, a posléze jen zářit na 
ostatní bez očekávání jakéhokoliv přenosu na oplátku. 

54.26 T A Z A T E L  Můžete popsat energii, jež vstupuje do kteréhokoliv z těchto 
energetických center? Můžete popsat její původ, formu a její účinek? 
Nevím, zda je to možné, ale můžete to udělat? 

R A  Já jsem Ra. Je to částečně možné. 

54.27 T A Z A T E L  Mohl byste to prosím udělat? 

R A  Původ veškeré energie je způsoben účinkem Svobodné vůle na Lásku. 
Podstata veškeré energie je Světlo. Způsob jejího vstupu do komplexu 
mysli/těla/ducha je dvojí. 

Za prvé, existuje vnitřní světlo, jež je Polárkou vlastního já, vedoucí 
hvězdou. Jedná se o prvotní právo a skutečnou podstatu všech entit. Tato 
energie přebývá uvnitř. 

Druhý bod vstupu je, řekněme, úplný opak Severní hvězdy a může být 
viděn, pokud si přejete použít fyzické tělo jako analogii magnetickému poli, 
jako přicházející ze země skrze chodidla a skrz dolní část páteře. Tento bod 
vstupu univerzální světelné energie je nerozlišitelný, dokud nezačne svůj 
filtrovací proces skrze energetická centra. Požadavky každého centra a 
efektivita, se kterou se jednotlivec naučí dotknout se vnitřního světla, 
rozhodují o způsobu využití těchto vtoků entitou. 

54.28 T A Z A T E L  Využívá pak zkušenostní katalyzátor stejnou cestu? To může být 
hloupá otázka. 

R A  Já jsem Ra. Toto není nesmyslná otázka, neboť katalyzátor a potřeby 
neboli zkreslení energetických center jsou dva koncepty spojené tak těsně, 
jako dvě vlákna provazu. 
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54.29 T A Z A T E L  Dále, v dřívější relaci jste zmínil, že zkušenostní katalyzátor byl 

prvně prožit jižním pólem a zhodnocen s ohledem na přežití atd. Proto 
jsem položil tu otázku a… můžete tento koncept rozvinout? 

R A  Já jsem Ra. Zabývali jsme se filtrujícím procesem, kterým jsou 
přicházející energie přitahovány vzhůru s ohledem na zkreslení každého 
energetického centra a síly vůle nebo touhy, jež vycházejí z povědomí o 
vnitřním světle. Pokud máme být specifičtější, zeptejte se prosím 
konkrétněji2.  

54.30 T A Z A T E L  Uvedu toto tvrzení, které může být poněkud zkreslené, a nechám 
vás jej opravit. Máme celkovou energii, která vstupuje skrze chodidla a 
spodek páteře, kterou komplex mysli/těla/ducha přijme způsobem, který 
nazýváme světlo. Každé energetické centrum, kterým energie prochází, 
odfiltruje a používá část této energie, od červené po fialovou. Je to správně? 

R A  Já jsem Ra. To je převážně správně. Výjimky jsou následující: 
Energetický vtok končí indigovým centrem. Fialový paprsek je teploměr 
neboli indikátor celku. 

54.31 T A Z A T E L  Jak je tato energie absorbována energetickými centry, v určitém 
bodě není jen absorbována do bytosti, ale vyzařuje také skrze energetické 
centrum směrem ven. Věřím, že to začíná modrým centrem a dále 
pokračuje s indigovým a fialovým. Je to správně? 

R A  Já jsem Ra. Za prvé bychom uvedli, že jsme nedokončili odpověď na 
předchozí dotaz, a můžeme tudíž částečně odpovědět na oba uvedením, že 
ve zcela aktivované entitě je jen malá část vtékajícího světla potřebná pro 
naladění energetického centra, takto použita, a velký zbytek je volný pro 
chanelování a přitažlivost směrem nahoru. 

Abychom odpověděli na vaši druhou otázku úplněji, můžeme říci, že je 
správně, že vyzařování bez potřeby odezvy začíná modrým paprskem; 
ačkoliv zelenému paprsku, jenž je velkým přechodovým paprskem, musí 
být dána velmi pečlivá pozornost, protože dokud nejsou přesuny energie 
všech typů prožity a do velké míry zvládnuty, bude existovat zablokování v 
modrých a indigových vyzařováních. 

Znovu, fialové vyzařování je v tomto kontextu zdrojem, ze kterého může 
být skrze indigové centrum kontaktováno inteligentní nekonečno. 

                                                             
2  Adresováno v 49.5-6 a 54.27. 
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Vyzařování z něj nebude fialového paprsku, ale spíše zeleného, modrého 
nebo indigového v závislosti na podstatě typu inteligence, kterou 
nekonečno přivedlo v rozeznatelnou energii. 

Vyzařování typu zeleného paprsku je v tomto případě léčením, modrého 
paprsku je komunikací a inspirací, indigového je tou energií adepta, která 
má své místo ve víře. 

54.32 T A Z A T E L  Když komplex mysli/těla/ducha cítí v meditaci pocit v indigovém 
centru, co cítí? 

R A  Já jsem Ra. Toto bude poslední plný dotaz tohoto sezení. 

Ten, kdo cítí tuto aktivaci, je ten, jenž prožívá vtékání v tomto 
energetickém centru pro využití buď na odblokování tohoto centra, pro 
jeho ladění, aby odpovídalo harmonickým kmitům jeho dalších 
energetických center, nebo pro aktivaci brány do inteligentního nekonečna. 

Nemůžeme být specifičtí, protože každý z těchto tří vjemů je prožíván 
entitou, která cítí toto zkreslení fyzického komplexu. 

Máte krátký dotaz, než opustíme tento nástroj? 

54.33 T A Z A T E L  Pouze bych se zeptal, zda existuje cokoliv, co můžeme udělat, aby 
byl nástroj více v pohodlí nebo zlepšit kontakt? 

R A  Já jsem Ra. Buďte si prosím vědomi potřeby pro podporu krku nástroje. 
Vše je v pořádku. 

Zanechávám vás, mí přátelé, v lásce a světle jednoho nekonečného 
Stvořitele. Jděte tedy kupředu s radostí v síle a míru jednoho nekonečného 
Stvořitele. Adonai. 



 

Relace 55 
5. června 1981 

55.0 R A  Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. 
Nyní komunikuji. 

55.1 T A Z A T E L  Nejdříve bych se rád zeptal na stav nástroje, prosím? 

R A  Já jsem Ra. Tento nástroj zažívá fyzická zkreslení směrem k slabosti 
komplexu těla v důsledku psychického útoku. Životní energie tohoto 
nástroje však nebyly díky léčebné práci přítomných poznamenány. Tento 
nástroj bude podle všeho předmětem takových zkreslení slabosti kvůli 
inkarnačnímu procesu, který činí komplex těla náchylným ke zkreslením 
slabosti. 

55.2 T A Z A T E L  Existuje nějaká určitá věc, kterou můžeme udělat, kterou jste nám 
již řekl? Nebo nějak zmírnit tento psychický útok nebo nástroji co nejvíce 
pomoci? 

R A  Já jsem Ra. Skenujeme tento nástroj a nacházíme jeho zkreslení směrem 
k vděčnosti každé entitě a k péči každé entity, jak to můžete nazvat. Tato, 
řekněme, atmosféra nabízí největší kontrast k diskomfortu takových 
psychických útoků tím, že je opačná, tedy atmosféra psychické podpory. 

Toto každý z vás dělá jako podvědomou funkci skutečného povahového, 
mentálního, emocionálního a duchovního zkreslení k tomuto nástroji. 
Neexistuje žádná větší magie než upřímné zkreslení směrem k lásce. 

55.3 T A Z A T E L  Děkuji vám. Chci se zeptat na pár otázek o předchozím materiálu, 
kterému jsem nerozuměl. Doufám, že to poněkud objasní mé chápání 
mentálních konfigurací, se kterými jsme se zabývali. 

V předposlední relaci jste uvedl: „Avšak jedná se o riziko pro entity Orionu 
kvůli frekvenci, se kterou se pak sklizně-schopné negativní planetární entity 
pokoušejí ovládnout a dávat příkazy kontaktu z Orionu právě tak, jak se 
tyto entity pokoušejí ovládnout planetární negativní kontakty.“ Můžete 
vysvětlit mechanismy, které ovlivňují polarizaci vědomí s ohledem na toto 
tvrzení? 

R A  Já jsem Ra. Pro negativní polarizaci je velmi nápomocné podřízení nebo 
zotročení ostatních já. Potenciál mezi dvěma negativně polarizovanými 
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entitami je takový, že entita, která zotročuje jinou nebo jiné přikazuje, 
získává na negativní polarizaci. 

Entita takto ovládaná nebo zotročená, sloužící druhému já, nezbytně ztrácí 
negativní polaritu, ačkoli získává touhu pro další negativní polarizaci. Tato 
touha pak bude mít tendenci vytvářet příležitosti k znovunabytí negativní 
polarity. 

55.4 T A Z A T E L  Mám pak chápat… pouze fakt, že entita třetí úrovně na této 
planetě… pouze fakt, že volá nebo nařizuje křižákovi Orionu, je polarizující 
typ činu, který ovlivňuje obě entity? 

R A  Já jsem Ra. To je nesprávně. Mechanismus volání není ani v nejmenším 
kongruentní s mechanismem přikazování. Během volání je volající entita 
prosebný nováček žádající o negativní chápání, pokud můžete omluvit toto 
chybné označení. Odezva Orionu zvyšuje svou negativní polaritu tím, jak 
šíří negativní filozofii, čímž zotročuje nebo přikazuje volající entitě. 

Existují však případy, kdy se kontakt stane zápasem, který je pro negativitu 
typický. V tomto zápase volající nebude zkoušet žádat o pomoc, ale bude 
požadovat výsledky. Protože entita třetí úrovně, negativně orientovaná a 
sklizně-schopná, má k dispozici zkušenosti z inkarnací, a protože orionští 
křižáci jsou do velké míry vázáni Prvním zkreslením, aby se mohli dále 
vyvíjet, je entita Orionu takovým přikazováním, pokud je správně 
provedeno, zranitelná. 

V tomto případě se entita třetí úrovně stane pánem a entita Orionu padne 
do pasti a může jí být přikazováno. Je to vzácné. Avšak když se to stalo, 
zažila entita Orionu nebo společenský paměťový komplex ztrátu negativní 
polarity v poměru k síle přikazování entity třetí úrovně. 

55.5 T A Z A T E L  Zmínil jste, že to bude fungovat, když přikazování bude správně 
provedeno. Co jste myslel tím, „když bude správně provedeno“? 

R A  Já jsem Ra. Správně přikazovat znamená být skutečně negativní. 
Procento myšlenek a chování týkající se služby sobě se musí blížit 99 %, 
aby byla negativní entita třetí úrovně správně nastavena pro takový souboj 
v přikazování. 

55.6 T A Z A T E L  Jaký typ komunikace s entitou Orionu by negativní přikazovatel 
používal? 
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R A  Já jsem Ra. Dva nejobvyklejší typy přikazování jsou: první – užití 
zvráceností sexuální magie; druhý – užití zvráceností rituální magie. V 
každém případě je klíčem k úspěchu čistota vůle příkazce. Koncentrace na 
vítězství nad služebníkem musí být téměř dokonalá. 

55.7 T A Z A T E L  Můžete mi říct, co se týká polarizace vědomí, zda existuje nějaká 
analogie mezi tím, co jste právě řekl o tomto typu kontaktu, a tím, co právě 
nyní děláme, v rámci komunikace s Ra? 

R A  Já jsem Ra. Neexistuje žádný vztah mezi tímto typem kontaktu a 
procesem přikazování. Tento kontakt může být charakterizován jako 
typický kontakt Bratrů a Sester zármutku, kde ti, jež kontakt přijímají, se 
pokusili na takový kontakt připravit tím, že obětovali vnější a na sebe 
orientovaná zkreslení za účelem být k službě. 

Společenský paměťový komplex Ra se nabízí také jako funkce své touhy 
sloužit. Jak volající, tak kontakt jsou naplnění vděčností za příležitost 
sloužit ostatním. 

Můžeme poznamenat, že to žádným způsobem nepředpokládá, že jak 
volající, tak ti z naší skupiny se nějakým způsobem přibližují dokonalosti 
nebo čistotě, jako ta, která byla popsána v přikazovacím procesu. Volající 
skupina může mít mnohá zkreslení a může pracovat s mnoha katalyzátory, 
tak jako mohou ti z Ra. Prvořadá touha sloužit ostatním spolu s unikátními 
harmoniemi vibračních komplexů této skupiny nám dává příležitost sloužit 
jako jeden kanál pro jednoho nekonečného Stvořitele. 

Věci nepřicházejí k pozitivně orientovaným bytostem, ale přicházejí skrze 
ně. 

55.8 T A Z A T E L  Děkuji vám. V dřívější době jste uvedl: „dokud nejsou přesuny 
energií všech typů prožity a do velké míry zvládnuty, budou existovat 
blokace v modrých a indigových vyzařováních.“ Mohl byste to vysvětlit 
úplněji? 

R A  Já jsem Ra. V tomto prostoru/času jsme nepokryli vhodný středně 
pokročilý materiál. Zopakujte otázku prosím ve vhodnějším bodě 
prostoru/času. 

55.9 T A Z A T E L  OK. Trochu tu hledám kvůli úvodu do určitých informací. 
Nemusím se ale dívat na produktivní oblast. 
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Řekl jste ale: „bylo nám (tj. Ra) pomoženo tvary jako jsou pyramidy, takže 
jsme mohli pomoci vašim lidem tvarem jako je pyramida.” Tyto tvary byly 
zmíněny mnohokrát a také jste uvedl, že samotné tvary nemají přílišný 
význam. Vidím vztah mezi těmito tvary a mezi energiemi, které jsme 
studovali vzhledem k tělu, a rád bych se zeptal na pár otázek o pyramidách, 
abych viděl, jestli mohu vstoupit do některé části tohoto chápání. 

Uvedl jste: „Shledáte, že průnik trojúhelníku, jenž je na první úrovni každé 
ze čtyř stran, tvoří diamant v rovině, jež je horizontální.“ Můžete mi říct, 
co jste myslel slovem průnik? 

R A  Já jsem Ra. Vaše matematika a aritmetika nemá dostatečné množství 
dokreslujících výrazů, která bychom mohli použít. Aniž bychom byli 
záměrně nejasní, můžeme poznamenat, že účel tvarů je pracovat s částmi 
času/prostoru komplexu mysli/těla/ducha. Proto průnik se týká jak 
prostoru/času, tak času/prostoru, a je tedy vyjádřen v třírozměrné geometrii 
dvěma průniky, které, když jsou promítnuty v jak času/prostoru, tak v 
prostoru/času, tvoří jeden bod. 

55.10 T A Z A T E L  Vypočítal jsem, že tento bod bude jedna šestina výšky 
trojúhelníku, jenž tvoří stranu pyramidy. Je to správně? 

R A  Já jsem Ra. Vaše výpočty jsou celkem správné a jsme potěšeni vaším 
důvtipem1. 

55.11 T A Z A T E L  To by podle mě naznačovalo, že ve Velké pyramidě v Gíze bude 
Královnina komnata, jak je nazývána, komnatou pro zasvěcení. Je to 
správně? 

R A  Já jsem Ra. Opět jste pronikl vnějším vyučováním. 

Královnina komnata by nebyla vhodná nebo užitečná pro léčebné práce, 
neboť tato práce se týká užití energie ve více synergickém nastavení než 
nastavení soustředěné bytosti2. 

55.12 T A Z A T E L  Byly by pak léčebné práce prováděny v Králově komnatě? 

R A  Já jsem Ra. To je správně. Můžeme poznamenat, že taková terminologie 
není naše vlastní. 

                                                             
1 V originále perspicacity, definována jako „ostrost zraku nebo rozlišení“ 
2 V originále synergic, definováno jako „pracující společně“. 
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55.13 T A Z A T E L  Ano, tomu rozumím. Jedná se jen o běžné pojmenování dvou 

komnat Velké pyramidy. Nevím, zda mě tato série otázek dovede k lepšímu 
chápání energií, ale dokud tyto koncepty neprozkoumám, neexistuje moc, 
co mohu dělat než položit pár otázek. 

Existuje komnata pod spodní úrovní pyramidy, dole pod zemí, která se zdá 
být zhruba v řadě s Královou komnatou. Co je to za komnatu? 

R A  Já jsem Ra. Můžeme říct, že existují informace, kterých lze z dotazů 
v tomto směru nabýt. 

Komnata, o které požadujete být informován, je rezonující komnata. 
Spodní část takovéto struktury musí pro účel způsobení vhodných zkreslení 
pro katalyzátor léčení zůstat otevřená. 

55.14 T A Z A T E L  V knize „Životní síla ve Velké pyramidě“ (originál: Life Force of the 
Great Pyramid), vztahují tvar ankhu3 s rezonancí v pyramidě. Je to správná 
analýza? 

R A  Já jsem Ra. Skenovali jsme vaši mysl a našli frázi „práce s pastelkami“. 
To je aplikovatelné. Existuje pouze jeden význam těchto tvarů jako je crux 
ansata; tj. umístění matematických stavů v zakódované formě. 

55.15 T A Z A T E L  Je úhel 76° 18‘ u vrcholu pyramidy kritickým úhlem? 

R A  Já jsem Ra. Pro zamýšlenou léčebnou práci je tento úhel vhodný. 

55.16 T A Z A T E L  Proč má Králova komnata nad sebou různé malé komnaty? 

R A  Já jsem Ra. Toto bude poslední plný dotaz tohoto sezení. 

Musíme k tomuto dotazu promluvit obecněji, abychom vysvětlili vaši 
specifickou otázku. Umístění entity, jež má být léčena, je takové, aby 
životní energie, chcete-li, byla v pozici pro krátké přerušení nebo pro 
průnik světlem. 

Toto světlo pak může, s pomocí katalyzátoru léčitele s krystalem, 
manipulovat silami aury, jak nazýváte různá energetická centra, a to tak, že 
pokud si to léčená entita přeje, mohou být provedeny opravy. Pak je entita 
znovu chráněna svým vlastním, nyní méně zkresleným energetickým polem 
a je schopna jít svou cestou. 

                                                             
3  Ankh je latinsky crux ansata. 
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Proces, ve kterém je toto provedeno, zahrnuje uvedení léčené entity do 
rovnováhy. To zahrnuje teplotu, barometrický tlak a elektricky nabitou 
atmosféru. První dva požadavky jsou kontrolovány systémem komínů. 

55.17 T A Z A T E L  Funguje taková léčebná práce ovlivněním energetických center 
takovým způsobem, že nejsou blokována a mohou zdokonalit sedm těl, 
která generují, a tím přivedou léčenou entitu do správného vyvážení? 

R A  Já jsem Ra. Tato entita je unavená. Musíme odpovědět krátce a 
jednoduše uvést, že smyslem je, aby zkreslené nastavení energetických 
center bylo dočasně přerušeno, a pak je léčenému prezentována příležitost 
uchopit žezlo, vydat se cestou rovnováhy a pak kráčet dál se zmenšenými 
zkresleními k nemoci mysli, těla a ducha. 

Katalytický účinek nabité atmosféry a krystalu nasměrovaného léčitelem 
musí být považovány za nedílné části tohoto procesu, neboť navrácení 
entity do konfigurace vědomého povědomí po nabídce možnosti 
reorganizace nemůže být dosaženo bez přítomnosti léčitele a cílené vůle. 

Máte nějaké krátké dotazy předtím, než opustíme tento nástroj? 

55.18 T A Z A T E L  Pouze existuje cokoliv, co můžeme udělat, aby byl nástroj více 
v pohodlí nebo zlepšit kontakt? 

R A  Já jsem Ra. Vše je v pořádku. Jste svědomití. Nyní opouštím toto sezení. 

Já jsem Ra. Zanecháváme vás nyní, mí přátelé, s láskou a světlem jednoho 
nekonečného Stvořitele. Jděte kupředu, a proto s radostí, v síle a míru 
nekonečného Stvořitele. Adonai. 



 

Relace 56 
8. června 1981 

56.0 R A  Já jsem Ra. Zdravím vás v lásce a světle jednoho nekonečného Stvořitele. 
Nyní komunikujeme. 

56.1 T A Z A T E L  Mohl byste mi prosím napřed nastínit stav nástroje? 

R A  Já jsem Ra. Tento nástroj je v současné době vážně zkreslen směrem ke 
slabosti mentálního a fyzického komplexu a je díky této příležitosti pod 
psychickým útokem. 

56.2 T A Z A T E L  Bylo by lepší tentokrát v kontaktu nepokračovat? 

R A  Já jsem Ra. Toto je zcela na vašem uvážení. Tento nástroj má 
převedenou určitou energii, která je dostupná. Není jí však díky dříve 
zmíněným účinkům velké množství. 

Pokud toužíte nám v tomto sezení dále klást otázky, budeme se jako vždy 
snažit tento nástroj zabezpečit. Cítíme, že si jste vědomi parametrů bez 
dalšího rozvádění. 

56.3 T A Z A T E L  V tom případě se zeptám, jak funguje tvar pyramidy? 

R A  Já jsem Ra. Předpokládáme, že si přejete znát principy tvarů, úhlů a 
průniků pyramidy v tom, co nazýváte Gízou. 

Ve skutečnosti tvar pyramidy nemá vliv na funkčnost. Tvar sám nepracuje. 
Je to uspořádání pro soustředění a také pro rozptýlení nahoru směřující 
spirální energie, kterou používá komplex mysli/těla/ducha. 

Spirálovitá povaha světla je taková, že magnetická pole jednotlivce jsou 
ovlivněna spirální energií. Určité tvary se nabízejí jako rezonanční komora 
nebo, řekněme, zesilovač pro spirální pránu, jak někteří nazvali toto 
všudypřítomné primární zkreslení jednoho nekonečného Stvořitele. 

Pokud je záměrem zintenzivnit nezbytnost vlastní vůle entity, aby si 
vyžádala vnitřní světlo, kvůli přizpůsobení zesílení spirálové světelné 
energie, bude entita umístěna do toho, co v tomto konkrétně tvarovaném 
objektu nazýváte pozicí Královniny komnaty. Ta je místem pro zasvěcení a 
místem pro znovuzrození. 

Vykompenzované místo, jež reprezentuje spirálu, která je v pohybu, je 
vhodnou pozicí pro toho, jenž má být léčen, neboť v této pozici jsou 
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vibrační magnetické body entity přerušeny ve svém normálním toku. Proto 
se vytváří vortex možnosti/pravděpodobnosti: entitě je nabídnut, řekněme, 
nový začátek, ve kterém si může vybrat méně zkreslenou, méně slabou nebo 
méně blokovanou konfiguraci magnetických zkreslení energetických 
center. 

Funkce léčitele a krystalu nesmí být příliš zdůrazňována, neboť tato síla 
přerušení musí být, řekněme, kontrolována inkarnační inteligencí; 
inteligence je toho, kdo rozpozná energetické vzory; toho, jenž bez souzení 
rozpozná zablokování, slabost a jiná zkreslení; a který je skrze pravidelnost 
sebe a krystalu schopen vizualizace méně zkresleného druhého-já, jež má 
být léčeno. 

Jiné tvary, které jsou klenuté, žebrované, klenbovité, kónické nebo jako 
vaše týpí, jsou také tvary s tímto typem zesilování spirálovitého světla. Vaše 
jeskyně, jež jsou zakulacené, jsou díky tomuto tvarování místem síly. 

Je nutné poznamenat, že tyto tvary jsou nebezpečné. Jsme velmi potěšeni, 
že máme příležitost mluvit na téma tvarů, jako je pyramida, protože si jako 
součást naší cti/povinnosti přejeme uvést, že existuje mnoho nesprávných 
použití těchto oblých tvarů; neboť s nesprávným umístěním, s nesprávnými 
záměry nebo s nedostatečně krystalizovanou bytostí fungující jako kanál 
pro léčení, bude citlivá entita v některých případech zkreslena spíše více než 
méně. 

Je třeba poznamenat, že vaši lidé si z větší části staví rohová nebo čtvercová 
obydlí, protože nesoustřeďují sílu. Dále je třeba poznamenat, že duchovní 
hledající po mnoho vašich období let hledali kruhové, klenuté a špičaté 
formy jako výraz síly Stvořitele.1 

56.4 T A Z A T E L  Existuje vrcholový úhel, který je úhlem pro maximální účinnost 
pyramidy? 

R A  Já jsem Ra. Pro zachování energie tohoto nástroje opět předpokládáme, 
že chcete popsat nejvhodnější vrcholový úhel pro léčebnou práci. Pokud je 
tvar takový, že je dostatečně rozměrný na to, aby pojmul komplex 
mysli/těla/ducha jednotlivce uvnitř, ve vhodné ofsetové pozici, je přibližný 
úhel 76°18‘ užitečný a vhodný. Pokud se pozice liší, může se lišit úhel. 
Dále, pokud má léčitel schopnost vnímat zkreslení s dostatečným 

                                                             
1 Nákres funkce třech spirál uvnitř pyramidy je uveden v knize Zdrojů 
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rozlišením, může být pozice uvnitř kteréhokoli pyramidálního tvaru 
měněna, dokud nejsou dosaženy výsledky. 

Avšak pro nás byl tento konkrétní úhel užitečný. Jiné společenské paměťové 
komplexy, nebo jejich části, nalezly jiné vrcholové úhly pro odlišná využití, 
ne pro léčení ale pro učení. Když se pracuje s kuželem nebo, řekněme, s 
tvarovým typem sila, energie pro léčení bude v obecném kruhovitém vzoru 
unikátní pro každý tvar jako funkce jeho konkrétní výšky a šířky, a v 
případě tvaru kužele jako funkce úhlu vrcholu. V těchto případech nejsou 
žádné rohové úhly. Tudíž spirálová energie pracuje v kruhovém pohybu. 

56.5 T A Z A T E L  Učiním prohlášení, jež můžete opravit. Intuitivně vidím 
spirálovitou energii pyramidy v Gíze, jak se rozvinuje během proudění přes 
takzvanou Královu komnatu, a pak se soustřeďuje v takzvané Královnině 
komnatě. Odhaduji, že rozvinutá energie v takzvané Králově komnatě se 
jeví jako spektrum barev od červené po fialovou, a že energetická centra 
entity, která má být léčena, by měla být s tímto rozšířeným spektrem 
sladěna tak, aby spektrum souhlasilo s různými energetickými centry. 
Můžete toto prohlášení opravit? 

R A  Já jsem Ra. Můžeme toto prohlášení opravit. 

56.6 T A Z A T E L  Udělal byste to prosím? 

R A  Spirálovitá energie se začíná rozptylovat v bodě, kde prochází skrze 
pozici Královy komnaty. Ale navzdory tomu, že spirály pokračují v 
protínání, otevíraje a zavíraje se jako dvojité spirály přes vrcholový úhel, 
rozptyl nebo síla spirálových energií od hodnot červené po fialovou slábne, 
pokud mluvíme o síle, a sílí, pokud mluvíme o rozptylu, až na vrcholu 
pyramidy vznikne velmi slabé barevné rozlišení užitečné pro léčebné účely. 

Tudíž je pozice Královy komnaty vybrána jako první spirála po 
soustředném začátku z pozice Královniny komnaty. Můžete si představit 
úhel rozptylu jako opačný k úhlu pyramidy, přičemž úhel je méně široký 
než vrcholový úhel pyramidy, někde mezi 33° a 54° v závislosti na různých 
rytmech samotné planety. 

56.7 T A Z A T E L  Pak předpokládám, pokud svůj úhel začnu ve spodní části 
Královniny komnaty a z tohoto bodu vytvořím úhel mezi 33° a 54°, tak že 
polovina tohoto úhlu padne na stranu středové linie, na které je Králova 
komnata, bude to naznačovat rozptýlení spektra, jež začíná z bodu na 
spodní části Královniny komnaty; řekněme, že když použijeme úhel 40°, 
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měli bychom 20° rozptýlení nalevo od středové linie procházející Královou 
komnatou. Je to správně? 

R A  Já jsem Ra. Toto bude poslední plná otázka v této relaci. 

Je správně, že polovina dříve zmíněného úhlu prochází skrze pozici Královy 
komnaty. Je nesprávné předpokládat, že Královnina komnata je základem 
tohoto úhlu. Úhel začne někde mezi pozicí Královniny komnaty a odtud 
dolů směrem k úrovni rezonanční komnaty, vykompenzovanou pro 
léčebnou práci. 

Tato variace je závislá na různých magnetických tocích planety. Pozice 
Královy komnaty je navržena tak, aby protínala nejsilnější spirálu 
energetického toku bez ohledu na to, kde úhel začíná. Avšak jak tato 
spirálová energie prochází přes pozici Královniny komnaty, je vždy 
soustředěná a ve svém nejsilnějším bodě. 

Můžeme nyní odpovědět na nějaké krátké otázky? 

56.8 T A Z A T E L  Pouze se zeptám, zda existuje cokoliv, co můžeme udělat, aby byl 
nástroj více v pohodlí nebo zlepšit kontakt. 

R A  Já jsem Ra. Vše je v pořádku, mí přátelé. Je však dobré být si vědom 
omezení nástroje. Cítíme, že zarovnání jsou v tuto dobu excelentní. 

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

(Zbývající relace Ra kontaktu, 57–106, obsahuje kniha Ra kontakt: učení 
Zákona jednoty, díl II.) 



 

Galerie fotografií 
Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny fotografie z následující galerie ze 
dne 9. června 1982 a to před nebo po relaci s Ra. Některé fotografie 
pořízené ten den byly vytištěny v původní knize 1 Zákona jednoty (tzv. Ra 
materiál). Fotografie této galerie zahrnují i ty, které nebyly vytištěny 
v originálních knihách Zákona jednoty. 

Don a Ra diskutují o fotografování kontaktu s Ra v následujících pasážích 
(obsažené v knize 2 Ra kontakt: učení Zákona jednoty): 

88.10 T A Z A T E L  Náš vydavatel vyžaduje pro knihu Zákon jednoty, jež nyní jde 
k tisku, fotografie. Mohli byste okomentovat užití obrázků tohoto 
konkrétního sestavení, nástroje a vybavení v knize, co se týká 
smysluplnosti, prospěchu nebo újmy, magičnosti nebo jiných věcí? 

R A  Já jsem Ra. Praktická smysluplnost takového projektu je zcela 
produktem vašeho uvážení. Existují magická uvážení. 

Za prvé, pokud budou pořízeny ze sezení fotografie, musí být vizuální obraz 
takový, jaký [skutečně] je; to jest, je pro vás dobré vyfotografovat pouze 
vlastní práci a žádný klam nebo substituci jakéhokoliv materiálu. Nesmějí 
na nich být žádná zkreslení, kterých se tato skupina může vyvarovat do té 
míry, do jaké bychom si přáli [se my vyvarovat] zkreslení v našich slovech. 

Za druhé, není doporučeno fotografovat nástroj nebo jakoukoliv část 
místnosti pro práci, když je nástroj v transu. Toto je kontakt v úzkém 
pásmu a my si přejeme ponechat elektrické a elektromagnetické energie 
konstantní, pokud je jejich přítomnost nezbytná, nebo aby nebyly 
přítomné v opačném případě vůbec. 

88.11 T A Z A T E L  Z toho, co jste… Omlouvám se. Pokračujte. Pokud jste 
zamýšleli pokračovat, pokračujte. Pokud ne, položím otázku. 

R A  Já jsem Ra. Přáli jsme si za třetí uvést, jakmile si je nástroj vědom 
fotografování, ať už před nebo po práci, je vyžadováno, aby během 
fotografování nepřetržitě odpovídal na řeč, a tudíž bylo zaručeno, že žádný 
trans bezprostředně nehrozí. 

88.12 T A Z A T E L  Z toho, co jste mi sdělili, jsem naplánoval následující: Poté, 
co bude relace ukončena a nástroj bude probuzen [a] před hýbáním s 
nástrojem, zajistíme, aby s námi nástroj neustále mluvit, zatímco budu 
fotografovat nastavení, ve kterém se nástroj nyní nachází. Kromě toho 
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vyfotografuji nástroj a pravděpodobně také nás v jiné místnosti, jen pro 
dodatečné fotografie nás, které jsou vyžadované vydavatelem. Je to 
optimální nebo jedno z optimálních splnění tohoto požadavku? 

R A  Já jsem Ra. Ano. Žádáme, aby všechny fotografie vyjadřovaly pravdu, 
aby byly datovány a zářily s jasností tak, aby zde nebyl žádný stín jiného 
než skutečného vyjádření, jež může být nabídnuto těm, kteří hledají 
pravdu. 

Přicházíme jako skromní poslové Zákona jednoty s tím, že toužíme po 
zmenšení zkreslení. Žádáme, abyste vy, kdo jste našimi přáteli, pracovali s 
jakýmikoliv úvahami podobnými těm, jež jsou výše diskutovány, ne s 
myšlenkou rychlého odstranění nedůležitého detailu, ale, stejně jako ve 
všech směrech, považovali to za další příležitost být, jak adept musí, sami 
sebou a nabídnout to, co je uvnitř vás a s vámi, bez jakéhokoliv druhu 
předstírání.  



 GALERIE FOTOGRAFIÍ 425 

 

Na obrázku: Před relací s Ra zarovnává Don příslušenství: Bibli 
otevřenou na Evangelium Jana, kapitolu 1, kalich, kadidlo a bílý svícen. 
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Na obrázku: Příslušenství, které nabilo a vyživovalo nástroj bylo 
umístěno před každou relací u hlavy Carly. 

 
Na obrázku: Klidná, odvážná, nebojácná, vyrovnaná: Carla očekává 
neznámé. 

  



 GALERIE FOTOGRAFIÍ 427 

 

Na obrázku: Carla před začátkem relace s Ra je milovaně obsluhována 
Jimem. 

 

 

Na obrázku: Těsně před začátkem relace se Ra češe Jim Carle vlasy do 
„uspořádané konfigurace“. (69.0 a 75.33) 

  



428 RA KONTAKT: UČENÍ ZÁKONA JEDNOTY 

Na obrázku: Carla se dívá před začátkem relace s Ra do fotoaparátu. 
V pozadí je Jimova židle. 

Na obrázku: Carla se třemi zapojenými mikrofony kvůli záznamu relace 
s Ra. Energie Carly má nepříznivý vliv na elektroniku, což si vynutilo tři 
diktafony. 

 



 GALERIE FOTOGRAFIÍ 429 

 
 

Na obrázku: S notesem plným otázek pro Ra ve svém klíně Don 
pozoruje, jak Carla zpívá “Amazing Grace”, aby si byla jistá, že se při 
pořizování fotografií neponoří do transu. 

 

 

 

 

Na obrázku: Jim si začíná představovat světlo pohybující se nástrojem. 
Bude tuto meditaci se soustředěnou pozorností udržovat po celou dobu 
relace s výjimkou otáčení kazet. 

  



430 RA KONTAKT: UČENÍ ZÁKONA JEDNOTY 

Na obrázku: Don si kontroluje své otázky, zatímco Carla leží před 
začátkem relace s Ra s podporou připojených mikrofonů a s přikrytýma 
očima. 

 

Na obrázku: Po skončení relace s Ra masíruje Don Carle její velmi 
bolavá a ztuhlá ramena. Ra řekl, že únava byla ekvivalentní „mnoha a 
mnoha hodinám tvrdé fyzické práce“. 

  



 GALERIE FOTOGRAFIÍ 431 

 

Nebojácná Carla L. Rueckert. Ačkoli jsme pracovali jako skupina, byla to 
Carla, kdo čelila riziku při službě jako nástroj a vstupováním do transu. Ra 
také řekl, že to ona přijala hlavní „nápor“ pozdravu. 
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Na obrázku: Carla, se svou září ztlumenou výraznou únavou, sedí vedle 
příjezdové cesty našeho domu s květinovými záhony před okny kuchyně. 

Na obrázku: Don v kanceláři L/L v domě ve Watterson Trail. Joey 
Wackerbath sedí na jeho stole, zatímco Chocolate Bar odpočívá 
v popředí. Gandalf a Fairchild jsou jinde. 



 GALERIE FOTOGRAFIÍ 433 

 
 

Na obrázku: Jim při práci v kanceláři s Chocolate Barem v popředí a 
Joey Wackerbathem v pozadí. 

 
Na obrázku: Rohová místnost našeho domu ve Watterson Trail, která 
sloužila jako místnost pro setkání s Ra. 
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Na obrázku: Carla se svými 84 librami (38 kg) váhy kvůli chanelování 
s Ra dává Jimovi kytici blatouchů, když si vychutnávali odpoledne 
v malém sadu za domem ve Watterson Trail. 

 
Na obrázku: Carla tančí v listí, zatímco Jim sedí na verandě našeho 
domu v Lake Lanier, kde jsme měli relaci č. 106, náš poslední rozhovor 
s Ra. 

  



 GALERIE FOTOGRAFIÍ 435 

 

Na obrázku: Don telefonuje v kanceláři L/L v domě ve Watterson Trail, 
kde se konalo 105 relací. 
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Na obrázku: Carla pózuje pro fotografii, kde je vidět její neochvějné 
odhodlání. 
  



 GALERIE FOTOGRAFIÍ 437 

 

Na obrázku: Jim sedí v obývacím pokoji v domě ve Watterson Trail, nabízí 
svou nejprostší pózu do kamery.  
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Na obrázku: My tři pózujeme během krásného letního dne na příjezdové 
cestě u domu ve Watterson Trail. Jedná se o jednu ze dvou našich 
společných fotografií, které jsme kdy pořídili.  

 

 



 

Zpráva o přeposlouchání 
Předmluva od L/L Research 

Následuje zpráva z Přeposlouchání od Tobey Wheelocka, napsaná v březnu 
2012, brzy po dokončení Projektu Přeposlouchání, po úsilí, které 
vyprodukovalo to, co nazval Přeposlouchanou a Lehce editovanou verzí. 

Text knihy Ra kontaktu pochází přímo z Lehce editované verze, tudíž velká 
většina změn v Přeposlouchané a Lehce editované verzi – o kterých Tobey 
podává níže zprávu – byly do této knihy zapracovány. Nicméně byly učiněny i 
další zušlechtění textu Ra kontaktu. Ta jsou vykázána v následujícím 
“Dodatku k Zprávě o přeposlouchání”. 

Znovu nabízíme naši srdečnou vděčnost Tobeymu za jeho oddanost tomuto 
projektu a za umožnění zde otisknout jeho shrnutí své cesty. 

Úvod 

Projekt Přeposlouchání začal na podzim roku 2004.  Zajímalo mě 
pochopení toho, jak materiál z páté knihy zapadal do relací, ze kterých byl 
vyjmut. Ukázalo se, že jedinou cestou, jak zjistit, kam materiál patřil, bylo 
poslechnout si kopie původních nahrávek. Jakmile jsem začal poslouchat, 
uvědomil jsem si, že jsou zde informace, které předtím nebyly publikované 
a rozhodl jsem se, že by stálo za to pečlivě poslechnout každou relaci a 
vytvořit novou, přesnější verzi tohoto úžasného materiálu. 

Poslouchal jsem relace 1-98 tím způsobem, jakým to dělal Jim McCarty, 
původní písař: posloucháním kazet na malém přenosném kazetovém 
přehrávači. V roce 2006, Gary Bean v L/L Research vytvořil digitální kopie 
originálních nahrávek, a v roce 2007 a 2008 Terry Hsu pečlivě poslouchal 
mp3 nahrávky relací 75-106. Terry se nakonec rozhodl, protože angličtina 
není jeho rodným jazykem, že nebude nejlepším člověkem pro tuto práci, 
ale jeho nakažlivé nadšení mě provázelo skrze období sucha v mém 
přeposlouchávacím úsilí. 

Nakonec jsem si uvědomil, že digitální kopie jsou lepší než kazetové kopie, 
které jsem používal, takže jsem na ně přešel pro relace 99-106. V roce 2010 
jsem požádal L/L, jestli by nemohli oslovit pár dobrovolníků pro ověření 
přepisů, které jsem vytvořil, a Gary najal dobrovolníka na tuto práci. Tento 
dobrovolník začal s pozdějšími relacemi a pracoval zpět k relaci 31. Časová 
omezení mu nedovolila pokračovat, ale měli jsme celkem štěstí, protože 
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další dobrovolník (který si také přeje zůstat v anonymitě) převzal štafetu, 
ověřil relace 1-30 a poté také pokračoval dále k pozdějším relacím. 

Chtěl jsem vytvořit co nejpřesnější přepis, jaký je možný, ale také jsem 
nechtěl ztratit čtivost původních knih. Mým řešením bylo vytvořit tři verze, 
které nazývám Originální, Přeposlouchaná, a Lehce editovaná. 
Přeposlouchaná odpovídá nahrávkám tak přesně, jak je to jen možné, 
včetně všech zakoktání. Lehce editovaná je verze s lehkými změnami pro 
zachování čtivosti. 

Aktualizováno 2018: Lehce editovaná verze byla později upravena Jimem 
McCarty, Gary Beanem a Austinem Bridgesem pro Ra kontakt. Výchozí 
verze na Lawofone.info je nyní Ra kontakt. Pro více informací o všech 
verzích a způsobu, jak mezi nimi poznat rozdíly najdete na 
http://www.lawofone.info/versions.php 

Nejzásadnější změny 

Obnovené ztracené řádky 

Jeden z nejzajímavějších objevů bylo, že segmenty několika odpovědí byly 
při publikaci ztraceny, v mnoha případech možná kvůli chybám v sazbě. V 
některých případech došlo k objasnění záhadných odpovědí Ra. Tady je 
seznam: 

 

Úplný seznam obnovených řádků: 
• … Jste součástí myšlenky. Tančíte v sále, který neobsahuje žádnou 

hmotu. Jste tančící myšlenky. – 1.0 
• …  I my máme své místo. My nejsme ti z Lásky nebo ze Světla. – 

1.1 
• … Toto není v Konfederaci u mnoha bytostí zvykem. Shledali 

jsme, že to bylo neúčinné. – 1.1 
• Některá přistání jsou vašich lidí. – 7.12 
• … Jiná pozorování jsou způsobena neúmyslnou vizualizací 

optickými mechanismy vašich lidí z vašich vlastních vládních 
zbraní. – 12.9 

• … předčasný proces stárnutí. Pokoušeli jsme se pomoci 
komplexům mysli/těla/ducha třetí úrovně vaší planetární sféry – 
14.10 

• … vždy uvedením předpokladu meditace, rozjímání – 15.14 

http://www.lawofone.info/versions.php
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• … Svobodná vůle vaší budoucnosti toto nezpřístupňuje. 

Promluvíme o jednom bodu. Existuje docela velké procento, 
přibližně třicet pět procent, inteligentních planet, které nezapadají 
do sta procent. Tato mystéria jsou šesté a sedmé úrovně a nejsou 
dostupné popisu. – 16.27 

• … Chyby, které se objevily, se objevily díky příležitostným 
změnám ve vibračním komplexu tohoto nástroje kvůli jeho požití 
chemické látky. – 18.1 

• Jděte kupředu, a proto s radostí, v síle a míru jednoho Stvořitele. – 
20.45 

• … co byste nazvali pozdějším obdobím ve vašem měření času. – 
27.1 

• Splňuje toto požadavky vašeho dotazu? – 29.32 
• … Přesun energie zeleného paprsku nastává díky vibračnímu… – 

31.5 
• … entitě, aby vyzařovala k ostatním-já… – 32.1 
• … služba. Najdete nekonečné pole protichůdných požadavků pro 

… - 67.11 
• … Značná část odpovědi, kterou hledáte, je v této větě. – 74.8 
• … Toto je za účelem vytříbení jedné původní myšlenky. – 82.10 
• … ztráta vědomé mysli … 86.18 
• … let, a zprávy, a pohyby, a v některých případech ochrana. 

Svěšené křídlo v tomto obrázku zamýšlí naznačovat … 91.24 
• … vibrace. Navrhujeme, abyste poté žádali tuto žijící entitu, aby 

nyní byla vítající a vstřebávající … 95.4 

Nové otázky a odpovědi 

Také zde bylo hodně otázek a odpovědí, které nikdy nebyly publikované, 
ani v páté knize. Nejzajímavější jsou: přínosy služby ostatním v zachování 
mladistvého vzhledu (15.6), pomoc konfederace ve sklizni ze druhé do třetí 
úrovně (19.7), sexuální život kocoura Gandalfa (30.13), odpovědi na 
nepoložené otázky nemohou být publikovány (42.1) a účinky pyramidy 
postavené z tyčí (58.16). Navíc bylo přidáno několik nových odstavců 
týkajících se léčení a vyvažování energetických center Carly z relace 12 
(12.31). 
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Kompletní seznam nových otázek a odpovědí 
• (neslyšitelné) – 1.5 
• (Orion/naše vlastní UFO) – 7.13 
• Ne zcela nové, ale několik odstavců o Carle v otázce na poutníky, 

kteří se sami léčí – 12.31 
• (návštěvník na večerní relaci) – 13.27 
• (mladistvý vzhled) – 15.6 
• (kontakty Orionu) – 16.13-14; (mrzačení dobytka) – 16.43-46; 

(techniky Orionu) – 16.58 
• (pomoc Konfederace ve sklizni pro 2./3. úroveň) – 19.7 
• (Maldek) – 21.5-7; (historie kontaktů Orionu) – 21.21-23; 

(Lemurie) – 21.24.-27 
• (pouze “Děkuji“) – 23.18 
• (většinou prosby o zakašlání) – 24.2–24.3, 24.5, 24.7, 24.15, 

24.21, 24.22 
• (prosby o zakašlání) – 26.9, 26.14, 26.29, 26.35, 26.37, 26.39  
• (prosby o zakašlání) – 28.12, 28.17 
• (vyhynutí dinosaurů) – 30.8; (duchovní stránky sexuálního života 

kocoura Gandalfa) – 30.13 
• (stav nástroje) – 31.1 
• (ovlivní stěhování Ra kontakt?)  – 41.3 
• (odlišnosti mezi mentálním požadavkem a vyřčeným dotazem; 

otázka ohledně vyvažování) – 42.1-2; (mrzačení dobytka) – 42.21 
• (stav nástroje) – 46.1; (zdali ukončit relaci) – 46.6 
• (co by Ra dělal, kdyby byl nyní inkarnovaný) – 48.4 
• (ohýbání kovu s nasazenými pyramidovými čepicemi) – 50.10 
• (stav nástroje) – 54.1; 54.20 (programování katalyzátoru) – 54.20 
• (pyramidy s plnou nebo tyčovou stranou) – 58.16 
• (stav nástroje) – 60.1 
• (počet poutníků) – 64.3 
• (stav nástroje) – 69.1-2; (Esmerelda Sweetwater) - 69.20-21 
• (přenos sexuální energie) – 72.16 
• (oprava ohledně zázraků a porušení svobodné vůle) – 73.15 
• (galaktická evoluce) – 78.14 
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• (přenos sexuální energie) – 79.3 
• (Děkuji) – 79.44 
• (analogie k létajícímu simulátoru před závojem) – 83.8 
• (ujasnění) – 94.17 
• (Billy Meier kontakt) – 100.4-5 

Méně zásadní změny 

Bylo provedeno mnoho vylepšení odpovědí od Ra, mnoho, mnoho změn 
v Donových otázkách. Pár ukázek je dole (Originální verze je první, změna 
je vyznačena tučně). 

Pro rozsáhlejší zkoumání má Lawofone.info funkcionalitu na revizi změn 
textů porovnáním vedle sebe. 

 
• Pyramidy, které jsme vymysleli/postavili, byly konstruované 

myšlenkové formy stvořené naším komplexem společenské paměti. 
Pyramidy, které jsme vymysleli/postavili, byly zkonstruované z 
myšlenkových forem stvořených naším komplexem společenské 
paměti. – 3.11 

• … a tak si přinesli zcela latentní formu mnoha dovedností a 
porozumění … 
… a tak si přinesli někdy zcela latentní formu mnoha dovedností a 
porozumění … - 4.9 

• Cvičení spočívá ve vědomém vidění lásky ve zkresleních povědomí 
a porozumění. 
Cvičení spočívá ve vědomém hledání lásky ve zkresleních povědomí 
a porozumění. – 10.14 

• … 

Poznámka překladatele: originální text této části obsahuje ještě několik dalších 
příkladů, které nemají pro českého čtenáře valný význam, protože ani nijak 
nemění význam a nebyly ani oficiálně přeložené, a proto jsme se rozhodli je 
nepřekládat. Protože jsme pro překlad první knihy nepoužívali původní verzi, 
ale již nově aktualizovanou, změny, které v této zprávě Tobey popisuje, jsou již 
ve všech našich překladech zanesené. Text pokračuje další částí, která odkrývá 
možné nesprávné údaje. 
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Možné nesprávné údaje 

Je několik odpovědí, kde se Ra mohli špatně vyjádřit. Je těžké to vědět 
s jistotou, protože Don se k těmto otázkám nevracel; nicméně, byly 
změněné v původně publikovaných knihách. Předcházející publikované 
verze jsou uvedeny jako první, aktuální přepisy jako druhé. 

 
• Neexistují žádné negativní bytosti, které dosáhli na manifestaci 

nadduše… 
Neexistují žádné bytosti, které dosáhli na manifestaci nadduše… - 
36.12  

• … běžné pro rozumný počet entit, které, když ztratily touhu pro 
sexuální zkušenosti oranžového a žlutého paprsku… 
… běžné pro rozumný počet entit, které, když ztratily touhu pro 
sexuální zkušenosti oranžového a zeleného paprsku… - 48.2 

• Můžete vidět vzduch a oheň toho, co je chaos jako doslova 
osvětlující a formující bezforemnost 
Můžete vidět vzduch a vodu toho, co je chaos jako doslova 
osvětlující a formující bezforemnost – 78.29 

Editované a needitované otázky a redakční úpravy 

 [Poznámka překladatele: Text a příklady těchto částí nebyly přeložené, protože 
se týkají pouze jazykových vylepšení, která nemají pro přeložení do českého 
jazyka smysl. Výčet změn například zahrnuje přidané odstavce, pomlčky, 
změny v gramatice a další malé úpravy.] 

Poznámky 
• Relace 26. V první knize, relace 26 zahrnovala mnoho otázek, které 

byly ve skutečnosti z relace 53. Tyto otázky byly odstraněny z verzí 
relace 26 na Lawofone.info [a v Ra kontaktu]. Také dotaz ohledně 
přenosu sexuální energie, který byl položen v této relaci (26.38), byl 
ve skutečnosti publikován až v druhé knize (původně publikovaný 
jako 31.1), 

• Relace 50. V druhé knize byla relace 50 publikovaná poněkud 
zpřeházeně. (Analogie k pokeru nebyla ve skutečnosti na konci 
sezení.) V editované, přeposlouchané verzi a v Ra kontaktu je 
uvedená v pořadí, v jakém byla nahrána. 

• Relace 75 byla také zpřeházená a je také obnovena. 
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• Jsou čtyři relace, ve kterých Don žádá Ra, aby tělo Carly zakašlalo: 

24, 26, 28, 97 (97 byla již takto označena). 
• V původních knihách byla jména osob zobrazena jako „(jméno)“. 

Ve většině případů jsme dodrželi vynechání jmen, s výjimkou osob, 
které daly svolení, nebo od té doby zemřely. Jim a Carla dali 
povolení k použití jejich jmen a Dona kdykoliv se vyskytnou, a také 
jsme zahrnuli jména dvou dobře známých lidí kontaktovaných 
UFO, na které byl Ra dotázán: Betty Andreasson a Billy Meier. 

• Opravy. Když si Ra nebo Don všimli, že byla podána nesprávná 
informace, tak tuto informaci opravili. V původně publikovaných 
knihách byly nesprávné otázky nebo odpovědi editované. 
V editované a přeposlouchané verzi jsou nesprávné informace 
uvedené tak, jak byly zaznamenané, ale správná informace je 
poznamenaná pod tím. 

Postřehy 

Tento projekt prohloubil a obohatil už tak hluboký respekt, který mám pro 
jednotlivce v něm zahrnuté a pro ty od Ra. Bylo mi známo, že Don, Carla 
a Jim provedli podstatnou oběť, aby mohli chanelovat Ra. Poslech těchto 
relací mi reálně ukázal, jak podstatné byly tyto oběti a oddanost na všech 
stranách. Zvýšilo to můj respekt pro všechny zahrnuté: 

 
• pro Carlu, protože daň, kterou platila, byla zcela zřetelná z jejího 

hlasu, když se po každé relaci vrátila do svého těla, a také protože 
byla nesmírně přesná jako kanál v první relaci, kde nebyla v tranzu, 
ale čte se skoro úplně stejně jako relace, ve kterých v tranzu byla; 

• pro Dona kvůli jeho schopnosti zůstat naladěný do dlouhých a 
nepružných odpovědí Ra a navazovat na ně inteligentními a 
soustředěnými otázkami a pro lásku a zájem o Carlu a za respekt a 
přátelství s Jimem, které projevoval napříč všemi relacemi; 

• pro Jima za tichou sílu, kterou demonstroval, když bylo potřeba 
znovu obejít Kruh jednoty a v otáčení pásek (vážně!) a pro přesnost 
jeho původních přepisů; 

• pro Ra, jejich svědomitost v odpovídání, tak přesně a úplně jak to 
je možné, kdykoliv, když byli otázáni, i když bylo někdy zřejmé z 
tónu hlasu, jaký použili (například v jejich odpovědích na otázky 
ohledně archetypální mysli), že ve skutečnosti měli značné 
preference, co se týká typu informací, které chtěli sdílet. 
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Některé z nejvýstižnějších momentů v relacích se udály na konci každé 
relace. Poté, co Ra dali poslední sdělení, Don volával Carlu zpátky do svého 
těla tichým a stálým voláním „Alrac“ (Carla pozpátku). „Alrac . . . Alrac . . 
. Alrac . . .“. Někdy to docela trvalo, něž Carla odpověděla: „Jo?“  A poté 
se Don zeptal: „Jak se cítíš?“ Často zvuková stopa v tomto momentu končí, 
ale někdy slyšíte Carlu odpovědět: „OK,“ nebo „Unaveně,“ nebo 
„Mmmph“. Často její hlas zněl neskutečně unaveně. 

Vždycky jsem přemýšlel, jak Don mohl začínat bez jakýchkoliv chybných 
začátků. Ve skutečnosti někdy začal chybně, ale nepříliš často. Někdy Ra 
zachytil části jeho otázek, které byly později upraveny. Příklad 88.17 
(„kondenzování archetypů“). Don byl nesmírně dobrý v odhadu, kdy Ra 
skončil s odpovědí, ale příležitostně začali mluvit současně. Někdy Ra 
trpělivě čekali, než si Don uvědomil, že uvedl sdělení, a ne otázku a přidal 
„Je to správně?“, nebo něco podobného. Několikrát je možné slyšet Dona 
se zasmát nebo reagovat, jako když Ra odpověděl na komplikovanou otázku 
jedním slovem („Ne”) (65.18). 

Obecně se v nahrávkách nevyskytoval šum na pozadí. Skvělou výjimkou je 
relace 45, kdy se pracovníci firmy dovážející vodu snažili doručit zboží. 
Další výjimky: telefon zvonící v relaci 1; Jim vybalující nákup v relaci 1, 
příležitostné předení a mňoukání koček. 

Ra mluvil d o c e l a   p o m a l u  a povětšinou monotónním hlasem kromě 
toho, kdy skupina diskutovala archetypy – poté vylezl na povrch 
entuziasmus Ra. V první relaci, jak bylo zmíněno výše, Carla nebyla v 
transu a její intonace zněla tak, jak si představujeme, že zní “normální” 
mluvená konverzace. Některé z relací zní obzvláště monotónně; zdá se, že 
to souvisí s tím, jak hluboko byla Carla v transu. Jedině v první relaci slyšíte 
úvod “Já jsem Ra”, protože v ostatních relacích Don a Jim čekali, než Ra 
začali mluvit, než začali s nahráváním. 

Po první relaci L/L nahrávali každou relaci na tři kazety, které uspořádali 
tak, aby neztratili žádnou informaci. Relace 1-17 jsou docela slabě nahrané, 
zejména otázky, ale kvalita ostatních nahrávek je docela dobrá. V každé 
relaci, po zhruba 45 minutách, můžete slyšet zvuk zastavení kazety a jejího 
otočení a opětovného nastartování. 

Pro shrnutí, myslím, že to za to stálo. Původní záměr bylo znovu integrovat 
materiál z páté knihy do každé z relací, a myslím, že čtení relací 
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s materiálem obnoveným z páté knihy opravdu přidává k zážitku. V mnoha 
ohledech je materiál páté knihy srdcem Ra kontaktu a je dobré mít možnost 
ho číst zasazený do kontextu. Navíc je nový materiál, který nebyl předtím 
nikde publikovaný, zajímavý ke čtení a mnohdy docela hodnotný. 
Konečně, model oddané služby ztělesněný v relacích Carlou, Donem a 
Jimem a Ra mě osobně inspiroval. 

Poděkování 

Mnoho díků Donu Elkinsovi, za jeho celoživotní poslání se učit, 
porozumět a následovat své učení, kamkoliv ho zavedlo. Ra kontakt byl 
kulminací jeho života hledání. Díky Carle Rueckert, nebojácnému kanálu, 
který dal za oběť svobodu svého života a duše k přinesení těchto informací 
skrze závoj, a Jimovi McCarty, motoru, který to celé umožnil. A Ra za jejich 
světlo, jejich přesnost a sílu slov, a za jejich víru v to, že má smysl investovat 
v nás lidi. 

Ocenění patří také Gary Beanovi, tehdy administrátorovi v L/L Research, 
který poskytl původní dávky kazet pro začátek tohoto projektu a který 
odpověděl na jakoukoliv mou žádost s humorem a laskavostí; také Terrymu 
Hsu z Taipei, Taiwanu, který poskytl stálé povzbuzení (a někdy správně 
načasované připomínky), které mi velmi pomohlo obnovovat a udržovat 
můj závazek k tomuto projektu; tomu nejmenovanému dobrovolníkovi 
zmíněnému výše; který poctivě a vytrvale přeposlouchal relace 31-106 a 
zachytil moje nesrovnalosti mezi přepisy a nahrávkami; a také druhému 
dobrovolníkovi, který přebral přeposlouchání s velkým gustem a pílí. Bez 
žádného z nich bych tento projekt nedokázal dokončit. 

Konečně velké poděkování mé milované ženě Jennifer a dětem Elijah a 
Elise, kteří si s dobrým humorem a někdy dokonce i zájmem vyslechli více 
citátů Ra, než by jakákoliv manželka nebo dítě měly. 

 

Tobey Wheelock 
Březen 2012 



 

Dodatek ke Zprávě o přeposlouchání 
Lehce editovaná verze popsaná Tobeym byla dále pro vydání této knihy 
zpřesněna. I když se tyto dvě verze drasticky neliší, existují změny a 
doplnění, které stojí za zmínku. 

Přepis konverzací 

Při tvorbě jak Lehce upravené, tak dále zpřesněné verze vydané v této knize 
byl při vykreslování této kosmické konverzace brán ohled na rovnováhu 
mezi přesností a čitelností. Při hledání rovnováhy byly použity určité 
standardy a metody: 

- Každý, kdo někdy přepisoval mluvené slovo ví, že lidé nemluví 
dokonalou spisovnou řečí. Pro ponechání povahy konverzace v přepisu 
byly ponechány mnohé nedokonalosti. Chyby byly zkorigovány na 
většině míst, pouze pokud by jejich ponechání vedlo ke zmatení nebo 
nedorozumění. Proto uvidíte jak Dona, tak Ra, že dělají některé 
gramatické chyby. 

V případech, kdy byly v Donově projevu provedeny změny nebo 
upřesnění, byly v přepisu jednoduše upraveny bez identifikačních 
značek. (Bylo vynaloženo velké úsilí, aby byl zachován zamýšlený 
význam každé myšlenky). Kdykoli byly v projevu Ra provedeny změny 
nebo upřesnění, byly jednotlivé případy pečlivě označeny závorkami 
nebo poznámkami pod čarou. 

- Jak poznamenal Tobey, Don měl mnoho nevydařených začátků a 
roztříštěných myšlenek, když se při formulování složitých otázek 
orientoval v obtížných pojmech, které mu Ra předkládal. Mnohé z 
nich byly zachyceny pomocí pomlčky a mezery (- )1 pro označení 
náhlého posunu v Donově myšlení a teček (...)1 pro označení pauzy 
nebo odbočení. 

Interpunkce 

Snad nejintenzivnější a nejvýznamnější zpřesnění se týkalo interpunkce. 
Interpunkce přepisovaného slova je přirozeně obtížný úkol, který byl ještě 
ztížen způsobem, jakým Ra promlouvali prostřednictvím Carly. 
Mechanicky manipulovali s jejími hlasivkami na dálku, mluvili pomalu v 

                                                             
1  Pozn. překladatele: V českém překladu mezi těmito dvěma změnami v myšlenkovém 

pochodu často nerozlišujeme. 
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nastavené kadenci s malým skloňováním. To způsobilo, že interpunkce 
tohoto přepisu byla někdy tvůrčím a interpretačním počinem. K některým 
bodům, které stojí za zmínku, pokud jde o interpunkci, patří: 

- Bylo přidáno rozdělení do odstavců a další různá interpunkční 
znaménka, která naznačují odmlku (případně odstraněna), aby došlo k 
vyjasnění nebo prohloubení zamýšleného významu daného tvrzení. 

- Vedle již použitých čárek a středníků byly přidány dlouhé pomlčky (–
), aby pomohly rozdělit a vyjasnit věty Ra, které obsahují mnoho 
jednoduchých vět. 

- Obecné zpřesnění interpunkčních znamének, jako jsou čárky, snad 
přispělo k čitelnosti textu. Někdy byla přísná interpunkční pravidla 
poněkud ohnuta, aby se podpořila čitelnost textu. 

- Téměř ve všech případech nevedly změny v interpunkcích ke změně 
významu. Objevily se však případy, kde po hlubším přečtení odpovědi 
Ra bylo nutné změnit interpunkci, aby se odrazilo to, co jsme cítili, že 
byl vlastní zamýšlený význam Ra. Následuje jeden příklad: 

o 57.17, Lehce editovaná verze – Ra: Pokud by ti, jež si přejí být 
léčiteli, byli krystalizované povahy, a byli všichni prosebníky, 
kteří si přejí méně zkreslení, byla by pyramida jako vždy 
pečlivě navrženou množinou parametrů pro distribuci světla a 
jeho energie tak, aby pomohla léčebnému katalyzátoru. 

o 57.17, Ra Kontakt – Ra: Pokud by ti, jež si přejí být léčiteli, byli 
krystalizované povahy, a všichni prosebníci byli ti, kteří si přejí 
méně zkreslení, byla by pyramida jako vždy pečlivě navrženou 
množinou parametrů pro distribuci světla a jeho energie tak, 
aby pomohla léčebnému katalyzátoru. 

V předchozím interpunkce nerozlišuje mezi léčitelem a žadatelem 
(prosebníkem). Naznačuje, že aby pyramida působila podle svého 
záměru, musejí být léčitelé „krystalizované povahy“ a působit jako 
„prosebníci přející si méně zkreslení“. 

Poté, co jsme si uvědomili, že žadatel je ten, který má být léčen 
(pacient), bylo jasné, že léčitel a žadatel byly dvě rozdílné entity 
nacházející se v léčebném procesu. Následující se pak stalo vlastním 
souvětím: „a všichni prosebníci byli ti, kteří si přejí méně zkreslení“. 
S významem: pokud jsou léčitelé krystalizované povahy, a když jsou 
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všichni pacienti těmi, kteří si přejí méně zkreslení (léčení), pak bude 
pyramida fungovat dle svého záměru. 

Poznámky pod čarou 

Byly přidány různé poznámky pod čarou, aby pomohly čtenáři a rozvedly 
určitá témata, zahrnující: 

• Doplňující definice nezvyklých slov (někdy archaických), které by 
nebyly známé běžnému čtenáři. 

• Poznámky od Jima, které dávají kontext a vhled do některých 
pasáží. 

• Přidané reference, když Ra odkazují na předešle probíraný materiál 
• Upřesnění a opravy chyb, které Ra identifikovali, nebo jsou 

důrazně považované za chyby, které nebyly Ra identifikované. 

Velká písmena a psaní pomlčky se zkreslením 

Pozn. překladatele: původní text vysvětloval, proč jsou některá slova psaná 
v angličtině velkými písmeny na začátku slov. V češtině se řídíme dle jiných 
pravidel, ale pokud jsme to uznali za vhodné pro důležitý koncept, nebo zákon 
(způsob) můžete se s velkým písmenem na začátku slova setkat i pro slova jako 
Láska, Světlo, atd. 

V textu se také používají pomlčky jako např. other-self (ostatní já) nebo mind-
distortion (zkreslení mysli). Většinou v češtině jsme pomlčky pro tyto překlady 
nepoužívali, protože to nebylo nutné. 
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Pět knih Zákona jednoty vs. Ra kontakt 

Následující tabulka ukazuje rozdíly v cestě obou přepisů a zdůrazňuje, co 
je dělá unikátními. 

Původní kazetové nahrávky 
↓ 

Původní kazetové nahrávky  
↓ 

První přepis 

• Tazatelovy otázky přepsány pro 
jasnost 

• Otázky a odpovědi (O&O) 
záměrně vynechány kvůli 
pomíjivosti nebo osobní povaze 

• 55 O&O nechtěně minuto.  
(Zjištěno až při projektu 
přeposlouchání. Podívejte se na 
další sloupec.) 

• Příležitostné chyby v přepisu 
 

↓ 

Nový přeposlouchaný přepis 

• Kazety byly přeposlouchané pro 
vytvoření nového přepisu 

• Přesný přepis nahrávek bez změn 
• Obnoven vynechaný materiál 
• Objeveny nové O&O 
• Přidáno číslovaní O&O (např. 

‚1.13“) 
• Nové poznámky pod čarou 

 
 

↓ 

Původně publikované knihy 

• Pojmenované: Ra materiál nebo 
Zákon jednoty 

• 50 stránek úvodu 
• Pět knih 
• Všechno výše uvedené 
• Záměrně vynechané O&O 

publikovaný 15 let později v knize 
V. 

• Komentář Jima a Carly v knize V 

Lehce editovaný přepis 

• Všechno výše uvedené + lehké 
změny pro zvýšenou 
pochopitelnost 

 

↓ 

Nové knihy 

• Pojmenované: Ra kontakt: Učení 
Zákona jednoty 

• 2 svazky s výše uvedeným a: 
• Další, hlavně gramatické úpravy 
• Více poznámek pod čarou 
• Nová fotogalerie, úvod, 

předmluva, doslov, epilog, 
obsáhlý index 

• Bez komentáře z knihy V 
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Finální text 

Všechny uvedené změny jsme provedli v naději, že vyprodukují více čtivý, 
jasnější a konzistentně prezentovaný přepis těchto konverzací. Jakákoliv 
psaná forma zaznamenané konverzace nevyhnutelně zavádí zkreslení 
k zamýšlenému významu každého tvrzení. Každé rozhodnutí bylo učiněno 
s maximálním ohledem na záměry Ra a Dona, snažící se vždy zachovat 
čistotu konverzace tak, jak byla vyslovena, a pokud jsme byli na pochybách, 
přiklonili jsme se k zachování autenticity.   

Tato kniha představuje naši finální a nejlepší snahu prezentovat přepis 
s minimálním zkreslením. Je to pokračování Lehce editované verze, která 
se snaží zachytit v textové podobě konverzaci mezi Donem a Ra 
s minimálním zkreslením a kde úpravy byly provedeny jenom pokud to 
bylo nezbytné. 

Můžete si poslechnout původní nahrávky této konverzace online na 
www.llresearch.org nebo www.lawofone.info. 

Austin Bridges 
Gary Bean 
Jim McCarty 
Leden 2018 

http://www.llresearch.org/
http://www.lawofone.info/


 

Slovníček 
Adept – Ten, kdo se oddává hledání Stvořitele s užitím disciplíny osobnosti 
při práci víry a ducha. Poté, co adekvátně vyváží energetická centra, pokračuje 
adept k indigovému centru, aby utvořil kontakt s inteligentním nekonečnem. 
Adept může přivést inteligentní energii skrze indigovou bránu, aby léčil, učil a 
pracoval pro Stvořitele způsoby, jež jsou jak jasné, tak vyvážené. Ať už je vnější 
služba jakákoliv, primární prací adepta není konání, ale bytí. 

Archetypní mysl – Architektura podstaty evoluce mysli, těla a ducha, jež 
obsahuje všechny aspekty, které mohou ovlivnit mysl a zkušenost. Jedná se o 
zdroj uvnitř hluboké mysli, jež je pro adepta potenciálně velkou pomocí. 
Archetypní mysl není specificky plánem pro evoluci, spíše je ale, pokud je čistě 
pochopena, plánem bez zkreslení pro zkonstruovanou strukturu všech 
energetických výdajů a veškerého hledání. 

Čest/Odpovědnost, Čest/Povinnost, a obráceně – Každá odpovědnost je ctí; 
každá čest odpovědností. Odpovědnosti a povinnosti nejsou brány jako 
výpomoci nebo závazky, kterými je dotyčný/á spoután/a v hanlivém smyslu; 
spíše má hledající svobodu v tom, přijmout odpovědnost nebo povinnost jako 
čest, a má svobodu vyplnit odpovědnost nebo povinnost jako službu. (Je to 
pro Ra čest/zodpovědnost, aby zůstali s těmi z planety Země, aby eliminovali 
zkreslení daná Zákonu jednoty.) 

Disciplíny osobnosti – Stěžejní práce každého, kdo si vědomě uvědomil 
proces evoluce. Srdcem disciplíny osobnosti je trojice: Zaprvé, poznej sebe. 
Zadruhé, přijmi sebe. Zatřetí, staň se Stvořitelem. 

Disciplína osobnosti nakonec vyúsťuje v celkové poznání sebe sama v mikro a 
makrokosmu a v jemně vyladěném soucitu a lásky, jež vidí všechny věci jako 
lásku. 

Duchovní entropie – Typ ztráty polarity a soudržnosti. Je to prožíváno 
zejména negativními společenskými paměťovými komplexy kvůli jejich 
tendenci k neschopnosti jednat zcela jako jedna bytost, což u nich způsobuje 
neustálý rozpad společenských paměťových komplexů. 

Dvojitě aktivovaná (těla, entity) – Entity sklizené z jiných planet třetí úrovně, 
které se inkarnovaly do třetí úrovně Země, aby učinily s touto planetou 
přechod do čtvrté úrovně. Tyto entity nejsou poutníky ve smyslu, že jejich 
planetární sféra je jejich domácí planeta čtvrté úrovně. Jsou to průkopníci nebo 
předskokani pozemské čtvrté úrovně. 
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Inkarnují se do aktivovaného dvojitého těla třetí/čtvrté úrovně. Toto 
přechodové tělo je tím, které bude schopno ocenit energie čtvrté úrovně, 
zatímco se zesiluje její přítok bez doprovodného narušení těla třetí úrovně. 
(Pokud by si byly entity třetí úrovně elektricky plně vědomy čtvrté úrovně, 
pak by elektrická pole třetí úrovně kvůli nekompatibilitě selhala.) 

Účelem takovéto kombinované aktivace je, že takovéto entity si jsou do určité 
míry vědomě vědomy těchto chápání čtvrté úrovně, čehož si třetí úroveň není 
schopná díky zapomnění rozpomenout. Tudíž může zkušenost čtvrté úrovně 
začít s přidaným lákadlem – obýváním v problematickém prostředí třetí 
úrovně a nabídnutím své lásky a porozumění. Je privilegiem mít takto brzy 
povolení se inkarnovat, jelikož se zde v rámci této sklizně nachází mnoho 
zkušenostních katalyzátorů ve formě služby ostatním. 

V době kontaktu s Ra byli dvojitě aktivované entity omezeny na ty sklizené 
z jiných planet. Je možné, že entity sklizené ze Země se k nim od té doby 
přidaly. 

Energetická centra – Sedm paprsků nebo center vědomí, která filtrují a 
zpracovávají energii lásky/světla jednoho Stvořitele skrze jak jižní, tak severní 
pól energetického systému. Každé energetické centrum (nebo paprsek, nebo 
čakra) reprezentuje stádium nebo nastavení vědomí s vlastním vyjádřením, 
lekcemi a aspektem celkové identity sebe sama. Veškerý prožitý život je 
zpracován skrze řadu energetických center seřazených v řadě v hierarchické 
struktuře ROYGBIV (česky ČOŽZMIF – červená, oranžová, žlutá, zelená, 
modrá, indigová a fialová). 

Hlavní a velký cyklus – Třetí úroveň začíná a končí v délce hlavního cyklu, 
přičemž ten náš je přibližně 75 000 – 76 000 let. Na konci hlavního cyklu jsou 
všichni bez ohledu na svůj pokrok sklizeni. Ti, co se úspěšně polarizovali se 
přesunou do polarizovaného domova čtvrté úrovně. Ti, jež neučinili Výběr si 
zopakují třetí úroveň jinde. Uvnitř hlavního cyklu se nachází tři velké cykly o 
přibližné délce 25 000 let. 

Jedna původní myšlenka/Původní myšlenka – Všechny věci, veškerý život, 
celé stvoření je částí Jedné původní myšlenky. V každé oktávě obsahuje tato 
Originální myšlenka sklizeň veškeré zkušenosti Stvořitele Stvořitelem 
z předešlých oktáv. Například sklizeň z předešlé oktávy naší současné oktávy 
byla dána účinností mužské/ženské polarity a Stvořitel Lásky se manifestoval 
do mysli, těla a ducha. 
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Jiné já – Termín, jenž Ra používá k označení entit jiných od já, tj. já jsem tvé 
jiné-já a ty jsi mé jiné-já. Jedná se také o termín, který uznává jednotu všech 
věcí, protože vše je já a každý je jiné-já k já a každý je částí jednoho já: jednoho 
nekonečného Stvořitele. 

Karanténa – Přibližně před 75 000 lety přesunuli ti, jež Ra nazývají Strážci, na 
Zemi genetický materiál populace Marsu třetí úrovně z jejich zničeného 
domova. To bylo považováno za porušení svobodné vůle, a tak na počátku 
75 000 ročního hlavního cyklu třetí úrovně umístili Strážci kolem Země 
karanténu. Karanténa zabraňuje vměšování entit jiných úrovní kromě dvou 
případů: první, že Rada udělí pro prolomení karantény povolení, nebo druhá, 
že negativní entity využijí výhody okenního efektu. 

Karma – Ra přirovnává karmu k setrvačnosti: ty činy, jež jsou dány do pohybu 
budou pokračovat za použití způsobů vyvažování do té doby, dokud není 
vyvolán ovládající nebo vyšší princip, který lze přirovnat k brždění nebo 
zastavování. Toto zastavení setrvačnosti činu může být nazváno odpuštěním. 
Tyto dva koncepty jsou neoddělitelné. V odpuštění leží zastavení kola činů 
nebo toho, co nazýváte karmou. Činy vykonané na ostatních bytostech 
vědomě nemilujícím způsobem jsou ty, jež mohou vytvořit karmu. 

Katalyzátor – Neutrální podněcovač, jež, když je použit, nabízí učení 
(obzvláště před-inkarnačně vybraným lekcím), usnadňuje evoluci, rozvíjí vůli 
a víru, urychluje zkušenosti a polarizuje entitu třetí úrovně. V podstatě vše, co 
zasahuje smysly a vše, co přichází před povšimnutí entity, je katalyzátor. 
Ostatní já jsou primárním mechanismem katalyzátoru sloužící jako zrcadla, 
která nabízejí odrazy plodů bytí.  

Komplex – Termín užitý Ra zásadně jako podstatné jméno ve stejném smyslu, 
jak jej definoval Merriam-Webster: „Celek skládající se z komplikovaných 
nebo mezi vztažných částí“. Ra o tom mluví v kontextu archetypů: „Komplex 
konceptu je komplex konceptů právě tak, jako je molekula komplexní 
strukturou skládající se z více, jak jednoho typu energetického bodu neboli 
atomu.“ 

Některé příklady jsou: komplex mysli/těla/ducha, komplex mysli, komplex 
těla, komplex ducha, komplex společenské paměti, zvukově vibrační komplex, 
a mnoho dalších. 

Může to také znamenat komplex něčeho, např.: „komplex myšlenek, idejí a 
činností“. 
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Komplex ducha – Jedná se o pole síly a vědomí, které jsou nejméně zkreslené 
z komplexu mysli/těla/ducha (které však mohou být chápány mnoha 
zkreslenými a nejednotnými způsoby energetických polí komplexů mysli a 
těla). Když jsou inteligentní energie mysli a těla vyváženy, chová se komplex 
ducha jako dvoucestný kanál, cesta, nosič nebo komunikátor, kde 1) vtoky 
z různých zdrojů, univerzálních, planetárních a osobních, mohou vplout do 
kořenů vědomí a kde 2) vědomí může vplout do brány inteligentního 
nekonečna. Příkladem může být léčení, jež je provedením a nezkresleným 
otevřením mysli a těla těmto duchovním vtokům. 

Zdánlivé přidání komplexu ducha nastává, když se entity druhé úrovně 
(komplexy mysli/ducha) stanou vědomi sebe sama, a tím se z nich stanou 
komplexy mysli/těla/ducha a vstoupí do třetí úrovně, první úrovně vědomí 
ducha. Toto přidání je spíše zdánlivé než reálné, jelikož se jedná jednoduše o 
realizaci komplexu ducha, jenž měl vždy potenciál bytí. 

Komplex mysli – Jedná se o aspekt entity, který obsahuje pocity, emoce, 
intelektuální myšlení, představivost, fantazii, vymýšlení, snění atd. Odráží 
vtoky komplexu ducha a vtoky komplexu těla. Mysl je označována jako 
„komplex“ kvůli zahalení, které rozděluje vědomou a podvědomou mysl. 

Ra popisuje mysl tak, že obsahuje konfiguraci vrstev nebo konfiguraci hlubších 
charakteristik. Intuice přivádí informaci do individuální mysli z hlubších 
aspektů racionální mysli, planetární mysli, archetypální mysli a kosmické 
mysli. Komplex ducha potom tyto kořeny mysli usměrňuje do kontaktu 
s inteligentním nekonečnem. 

Komplex mysli/těla/ducha – Termín, který Ra používá k označení entit (tj. 
lidí) třetí úrovně nebo vyšší. (Entity druhé úrovně jsou označovány jako 
komplexy mysli/těla.) Mysl, tělo a duch jsou neoddělitelně propletené a 
nemohou jeden bez druhého pokračovat. Práce třetí úrovně se provádí skrze 
interakci těchto tří komponent, nikoli prostřednictvím jen jedné z nich. 

Podstata mysli, těla a ducha jako komplexu (skládající se ze zdánlivě 
oddělených a odlišných komponent nebo částí) je výsledkem procesu zahalení. 
Entity před zahalením (závojem) byly jednoduše trojice mysl/tělo/duch 
(nekomplexní). 

Konfederace (planet ve službě nekonečnému Stvořiteli) – Konfederace planet 
(pro zkrácení často nazvaná „Konfederace“) je skupina stávající se z přibližně 
padesáti tří civilizací zahrnující přibližně pět set planetárních vědomí spolu 
s entitami z vnitřních rovin Země a absolventy pozemské třetí úrovně. Je to 
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skutečná Konfederace, ve které nejsou její členové stejní, ale všichni jsou 
spojeni ve službě podle Zákona jednoty. V této Konfederaci každý z členských 
společenských paměťových komplexů dobrovolně vkládá svá kolektivní data 
do centrálního úložiště, která se stanou dostupná všem členům. 

V galaxii existuje mnoho Konfederací, ale v téměř všech případech se tento 
termín týká té, která v současnosti slouží Zemi. 

Zatímco její protějšek, Orionské impérium, volá (nabádá) k dobývání, 
Konfederace planet čeká na volání (poptávku) sloužit. 

Krystalizace (Krystalizování, Krystalizovaná bytost) – Použita v souvislosti 
s energetickými centry nebo samotnými entitami. Jak Ra popisuje, když je 
vytvořena krystalizovaná struktura fyzického materiálu, jsou elementy 
přítomné v každé molekule vázané pravidelným způsobem s elementy v každé 
jiné molekule. Tudíž je struktura pravidelná, a když je plně a dokonale 
krystalizovaná, má určité vlastnosti. Nerozdělí se ani se nerozlomí; je velmi 
silná, bez úsilí; a je vyzařující, dávající světlo do krásného lomu, a tím mnohým 
dává oku lahodící obraz. 

Samotná energetická centra se za určitou dobu skrze konzistentní práci s 
vědomím krystalizují a formují unikátní struktury popsané v 51.8. 

Ladění – dostát harmonie; připomínající ladění hudebního nástroje. Zahrnuje 
aktivity jako je přivedení energetických center do harmonické vyváženosti 
nebo ladění sebe sama tak, aby bylo dosaženo vibrací kontaktu pro chaneling. 

Láska/Světlo (Světlo/Láska) – V nekonečném vesmíru existuje pouze jedna 
energie: láska/světlo nebo světlo/láska nebo inteligentní energie – vesmír je 
stvořen z lásky/světla, světla/lásky, jež jsou i jeho tvůrci. Je to ta energie, která 
léčí, staví, odjímá, ničí, přetváří a vytváří cesty nebo takzvané přírodní zákony 
jakéhokoliv konkrétního vesmíru. Tato energie vstupuje do existence jako 
Láska (Druhé primární zkreslení), a s použitím Svobodné vůle vytváří Světlo 
(Třetí primární zkreslení), čímž se stává láskou/světlem. 

Láska a světlo (jako láska a rozum) nejsou černá a bílá, ale stranami stejné 
mince. Existuje stejný rozdíl mezi láskou/světlem a světlem/láskou jako je ten 
mezi vyučováním/učením se a učením se/vyučováním. Láska/světlo je „to, co 
umožňuje“, je to síla, dárce energie. Světlo/láska je manifestací, jež nastává, 
když bylo světlo otištěno láskou. 

Logos (Logosy), Sub-logos – Logos je druhé primární zkreslení Zákona 
jednoty, zaměření inteligentního nekonečna skrze svobodnou vůli do 
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inteligentní energie, do Tvořícího principu neboli Lásky. Každý Tvořivý 
princip, Láska nebo Logos navrhuje svoje vlastní stvoření nebo systém. Každý 
Logos určuje cesty inteligentní energie, navrhuje přírodní zákony a způsoby, 
jak je matematicky a jinak vyjádřit. Tato energie je uspořádaná a vytváří své 
vzory v holografickém stylu. 

Komplex mysli/těla/ducha neboli lidská bytost, jakmile je dostatečně 
probuzená, je sama Logosem – nebo více technicky sub-sub-sub-Logosem. 

Sub-logos (Sub-logosy) – Jeden velký Logos (Primární Logos, Velké 
centrální slunce), který vytváří oktávu (vesmír, stvoření) je Logos. Ra 
také běžně používá termín „Logos“, jenž odkazuje na galaktické Logosy, 
a pak používá termín „sub-Logos“, jenž odkazuje na sluneční Logosy 
(sluneční těleso) a „sub-sub-Logos“, jenž odkazuje na komplexy 
mysli/těla/ducha. Všechny úrovně sub-Logosů, jako Logos, disponují 
svobodnou vůlí. Pod vedením nebo prostřednictvím seniorského 
Logosu mohou juniorské sub-Logosy nalézt různé způsoby pro odlišení 
a vylepšení zkušeností, aniž by od těchto prostředků něco odebíraly 
nebo do nich něco přidávaly. Každá entita, která existuje, je sub-Logos 
určitého stupně až po nejnižší možný jakýmkoliv způsobem 
pozorovatelný, protože celé stvoření je živé. Každá entita je také spolu-
Stvořitelem, jenž holografickým způsobem obsahuje celek. 

Ra může někdy nekonzistentně používat předponu „sub“, avšak je vždy 
použitá tak, aby naznačila hierarchickou architekturu Logosů. Pokud 
vnímáme jeden Primární Logos oktávy jako první nebo původní stupeň 
v hierarchii Logosů, a je tedy použit jako základ pro předpony „sub“, 
pak by sub-Logos mohl znamenat další stupeň (galaktické Logosy), sub-
sub-Logos sluneční Logos a sub-sub-sub-Logosy by mohly znamenat 
komplexy mysli/těla/ducha. (92.22 může být tomuto názvosloví 
příkladem.) 

Magická osobnost – Když je vyšší já správně a efektivně vyvoláno pro účel 
práce, říká se tomu magická osobnost. Během vyvolání je vytvořen most mezi 
prostorem/časem a časem/prostorem. Následkem toho zažívá vyšší já po dobu 
práce přímo katalyzátor třetí úrovně. A já třetí úrovně na sebe bere cosi z hávu 
osobnosti vědomí, jež propůjčuje magické vnímání a sílu. 

Magie – Schopnost vytvářet změny ve vědomí skrze vůli, nebo schopnost 
vědomě použít nevědomí. Magie je prací adepta; je to posvátné spojení, jež je 
provedeno na úrovni brány neboli indigového paprsku, jenž je zásoben 
disciplínami osobnosti. Srdcem bílé magie (pozitivní užití magie) je prožitek 
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radosti ze sjednocení se Stvořitelem, který spojuje tělo, mysl a ducha s jedním 
nekonečným Stvořitelem a září skrze životní zkušenost. 

Bílá magie – Obecně rituální magie, jež je oddaná k práci 
s nemanifestovanou bytostí; bílá magie tuto práci směřuje k prožití lásky a 
radosti ze splynutí se Stvořitelem za účelem služby ostatním. Tato láska 
nebo radost může být jak ochranou, tak klíčem k bráně inteligentního 
nekonečna a bude zářit v rámci životní zkušenosti pozitivního adepta. Bílá 
magie se nejlépe vykonává ve skupině, může být však učiněna i 
jednotlivcem, pokud se koná s vědomím, že pomoc s polarizací sobě 
samému směrem k lásce a světlu se rovná pomoci planetární vibraci. 

Maldek – Co známe jako pás asteroidů jsou zbytky bývalé planety, jež byla 
domovem aktivní první, druhé a třetí úrovně. Existuje více jmen, jimiž byla 
tato planeta identifikována, ale v určitém období historie Země (možná 
nějaké, jež bylo ztraceno) měla patrně jméno Maldek. V rámci populace třetí 
úrovně na Maldeku existovala civilizace, jež nabrala velké množství 
technologických informací a užívala je bez patřičné péče o zachování své 
planety, držela se válčení a služby sobě, kterou upřímně považovala za službu 
ostatním. Vzrůstající devastace zničila jejich biosféru a zapříčinila rozpad 
planety. 

Mars – Byl jednou domovem aktivní první, druhé a třetí úrovně vibrací. 
Tendence domorodé populace třetí úrovně směrem k válčení zapříčinily před 
koncem jejího cyklu neobyvatelnost atmosféry. Konfederace těmto entitám 
pomohla tím, že je před 75 000 lety přemístila na začátek třetí úrovně 
zkušeností na Zemi. Tento přesun byl neobvyklý v tom, že byl zachován jejich 
genetický materiál, byl přizpůsoben a skrze jakýsi druh klonovacího procesu 
přesunut na Zemi. Následně byla díky zhodnocení Strážců, že byla porušena 
svobodná vůle těch z planety Mars, stanovena karanténa planety Země. 

Meditace – Ra popisuje meditaci jako základní předpoklad pro cestu 
duchovního hledače, protože bez této metody obrácení analytického procesu 
nelze mnohé znalosti nabyté během tohoto hledání integrovat v jednotu. Sice 
neschválili nejlepší způsob, jak meditovat, ale popsali široké kategorie: 

1. Pasivní meditace zahrnující vyčištění mysli a vyprázdnění mentálního 
zmatku, jež je pro lidský komplex mysli charakteristický. Je to 
efektivní pro ty, jejichž cílem je dosažení vnitřního klidu jako 
základny, ze které naslouchají Stvořiteli. Oproti rozjímání a modlitbě 
se jedná zdaleka o nejobecněji užitečný typ meditace. 



460 RA KONTAKT: UČENÍ ZÁKONA JEDNOTY 

2. Rozjímání nebo uvažování v meditativním stavu o inspirujícím 
obraze, textu nebo duchovním principu. 

3. Vlastnost vůle zvaná modlitba. Zcela záleží na záměrech a cílech toho, 
jenž se modlí, zdali se skutečně jedná o nápomocnou aktivitu. 

4. Typ meditace, jenž může být nazván vizualizací, je nástrojem adepta. 
Když se schopnost udržet vizuální obrazy v mysli adepta 
vykrystalizuje, může pak adept bez externí akce provést polarizaci 
v rámci vědomí, jež pak může ovlivnit planetární vědomí. Pouze ti, 
jež usilují o vědomé navyšováním planetárních vibrací, shledají 
vizualizaci jako zvláště uspokojivý typ meditace. 

Myšlenková forma – Vzor nebo přetrvání myšlenky, která může v některých 
případech projevit metafyzické nebo fyzické charakteristiky oddělené od 
původního myslitele. Fyzické charakteristiky mohou zahrnovat vizuální nebo 
hmotné bytí. Myšlenkové formy mohou být vytvořeny entitami vědomě 
(typicky bytostmi vyšších úrovní) nebo nevědomě, obzvláště kolektivní 
nevědomou myslí. 

Nemanifestované já – Já, které nepotřebuje jiné já ke své manifestaci nebo 
činu; ta bytost, která existuje a vykonává práci bez odkazu od jiných já, nebo 
pomoci od jiných já. Aktivitami nemanifestovaného já je meditace, rozjímání 
a vnitřní vyvažování myšlenek a reakcí, zatímco věci jako je bolest nebo nemoc 
jsou katalyzátory nemanifestovaného já. V rámci magie dotyčný pracuje se 
svým nemanifestovaným já v rámci těla, mysli a ducha; tato směsice pak závisí 
na povaze dané práce. 

Nevědomí – Část komplexu mysli, jenž se nachází vně vnímání vědomí entity. 
Obsahuje rozličné úrovně a hloubky pohybující se od osobní mysli až po 
kosmickou mysl a může obsahovat odlišné konfigurace, povědomí nebo vůli 
než vědomá mysl. Povaha podvědomí je spíše konceptuální než slovní. 
Odpovídá ženské archetypální energii a je reprezentovaná archetypem 
Velekněžky a je potenciátorem celého vědomí. Ra popisuje povahu 
prostupování závoje do podvědomé mysli jako „přirovnání k pouti příliš 
bohaté a exotické, aby bylo možné přijít na adekvátní popis (toho 
prostupování)“. 

Oktáva – Systém úrovní, skrze které se vyvíjející entity a společenské paměťové 
komplexy pohybují, se nachází uvnitř většího cyklu zvaného oktáva. Každá 
oktáva obsahuje sedm úrovní a osmou úroveň, jež je první úrovní následující 
oktávy. Každá oktáva je úderem srdce, které rodí nový vesmír, jenž začíná 
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první úrovní a je znovu absorbován v osmé úrovni. To, co je naučeno v jedné 
oktávě, se dále přesunuje do další. V rámci svých omezení, které Ra uznávají, 
předpokládají, že existuje nekonečné množství oktáv, jejichž způsob existence 
je bez času; tj. v každém stvoření je sedm úrovní, nekonečně. 

Jelikož stvoření může být chápáno tak, že obsahuje určité fraktální vlastnosti, 
Ra se někdy zmiňuje o jednotlivých úrovních, podúrovních nebo dokonce o 
určitých cyklech zkušeností jako o oktávách. Oktáva je také synonymum 
pojmů vesmír a stvoření. 

Orion – Impérium entit a společenských paměťových komplexů, jež si vybraly 
negativní cestu. Zatímco je Konfederace planet organizovaná jako konfederace 
aliancí, které sdílí moc a službu na bázi jednotnosti všech věcí, skupina Orionu 
je organizovaná na bázi síly proti síle, a tím utváří řád, kde mocnější ovládají 
méně mocné. Konfederace vyučuje jednotu a službu ostatním; impérium 
Orionu vyučuje odloučení a službu sobě. Dělají to tím, že se vyzívají 
k dobývání a různými typy manipulací a zotročování se pokoušejí přinést do 
svých řad entity třetí úrovně a planety. Dělají to nalezením a založením elity a 
přimějí ostatní, aby elitě sloužili. Kvůli problémům, které jsou vlastní 
v konfliktech síly proti síle, jim způsobuje duchovní entropie to, že ve svých 
společenských paměťových komplexech zažívají neustálou dezintegraci, a 
proto je jejich počet asi desetinový vůči počtu Konfederace.  

Jsou označováni jako Orion, protože společenské paměťové komplexy ze 
souhvězdí Orion mají navrch, a tudíž ostatním členům vládnou. Není jasné, 
zda se u hvězd v rámci souhvězdí Orion nacházejí také pozitivní bytosti. 

Polarita (vědomí) – Proto, aby úspěšně graduovalo ze třetí úrovně, může a 
musí se vědomí polarizovat k jednomu nebo k druhému pólu: ke „službě 
ostatním“ nebo ke „službě sobě“. Účel polarizace je vyvinout si potenciál pro 
vykonání práce. Tato práce posouvá evoluci vpřed a podněcuje vývoj vůle a 
víry, vytváří živější a intenzivnější prožitek Stvořitele poznávajícího sebe sama. 
Je nazýváno osou, okolo které se točí stvoření, a vyšší úrovně dělají svou práci 
díky polaritě nabyté touto volbou až do šesté úrovně, kdy je polarita uvolněna. 

Zákon jednoty nestranní ani světlu, ani temnotě, nýbrž je k dispozici k službě 
ostatním i službě sobě. V šesté úrovni, úrovni jednoty, musí pozitivní a 
negativní cesta nutně vzít do sebe jedna druhou, jelikož vše musí být nyní 
vnímáno jako láska/světlo a světlo/láska. To není těžké pro pozitivní polarizaci, 
jež posílá lásku a světlo všem ostatním já. Je to dostatečně složité pro entity 
polarizované na službu sobě, které se v určité chvíli negativní polarity vzdá. 
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Pomíjivé informace – V kontextu Ra kontaktu se jedná o informace, které 
mají konkrétní podstatu a neobsahují metafyzický princip, nebo význam, nebo 
nejsou přímo spojené s evolucí mysli, těla a ducha. Úroveň a čistota kontaktu 
byla závislá na úrovni a čistotě hledané informace. Pomíjivé a konkrétní 
informace byly pro práci, zvláště pokud tak bylo zdůrazněno, škodlivé. 

Poutník (Bratři a sestry zármutku) – Jedná se o entity čtvrté, páté a šesté 
úrovně, kteří reagují na volání zármutku a inkarnují se do prostředí třetí 
úrovně, aby byly vyzařováním lásky k službám ostatním. Poutník, když 
vykonává tuto službu, se stává zcela tvorem třetí úrovně, a je tudíž předmětem 
zapomnění. Zapomněním lze proniknout pouze disciplinovanou meditací a 
prací. Toto rozhodnutí se inkarnovat si s sebou nese riziko, že poutník svou 
misi zapomene stane se karmicky zapletený, čímž se bude muset dále 
reinkarnovat, aby karmu vyvážil. 

Práce – Termín, který se obecně vztahuje na čin, zkušenost nebo službu, jež se 
dělají v duchovně významném a efektivním smyslu. Taková práce vyžaduje 
polaritu ve vědomí, a je tudíž konána mnohem efektivněji – s větší čistotou, 
intenzitou a variací – když entita neustále a vědomě provádí Volbu, čímž se 
polarizuje buď ve službě ostatním, nebo ve službě sobě. Mohou být uvedeny 
příklady od jemné práce mentálního vyvažování až po velikou práci nabízení 
vlastního života pro službu léčitele. 

Programování (inkarnační) – Předtím, než si je entita vědoma cesty 
duchovního vývoje, je inkarnace automatická a katalyzátory se vyskytují 
vesměs náhodně. Když si entita uvědomí mechanismus duchovního vývoje (na 
základě aktivace energetického centra zeleného paprsku), bude si sama před 
inkarnací plánovat a umísťovat tyto lekce a jiné entity, jež jsou nezbytné pro 
maximální růst a vyjádření polarity v rámci inkarnační zkušenosti. Takové 
programování může zahrnovat: genetické predispozice, výběr rodičů a rodiny, 
životní okolnosti, časové období, ve kterém inkarnace nastane, osobnostní 
charakteristiky, lekce polarity, vyvážení mezi láskou a moudrostí atd. 

Propast lhostejnosti – Duchovní cesta, která je založena na výběru mezi 
pozitivní a negativní polarizací. Propast lhostejnosti je stav jedince, který 
zůstane nepolarizovaný a který nedosáhne transformace poskytnuté výběrem. 
Jedná se o stav bytí, jež je pod úrovní vědomí a bez moci, je to slepé opakování 
vzorů. Dokud není zvolena ani jedna z cest, bude entita neustále dostávat 
katalyzátory, dokud si nevytvoří náklonost pro přijetí a lásku nebo odloučení 
a ovládání. 
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Prostor/čas a čas/prostor – Prostor/čas je viditelná fyzická realita, kterou nyní 
prožíváme jako vědomé a inkarnované bytosti. Je to realita fyziky a známých 
pěti smyslů. Čas/prostor je neviditelná a metafyzická realita, jež je známá jako 
realita vnitřních rovin. Je to realita záměru a podvědomí. Tato terminologie je 
pravděpodobně založena na teoriích fyziky Dewey Larsona, kterou používali 
Don a Ra, aby spojili tuto vědeckou znalost se znalostí duchovní. 

Prostor/čas a čas/prostor jsou komplexní a kompletní systémy, které tvoří 
základní aspekty naší iluze. Jejich vztah je inverzní díky nerovnosti času a 
prostoru. V prostoru/času tvoří prostorová orientace materiálu hmatatelnou 
strukturu této iluze. V času/prostoru je proměnlivost posunuta na vlastnost 
času. 

Tyto rozdíly mezi prostorem/časem a časem/prostorem platí pouze ve třetí 
úrovni. Avšak čtvrtá, pátá a do jisté míry i šestá úroveň pracuje v rámci systému 
polarizovaného prostoru/času a času/prostoru. 

Poznámka: Ra také užívá termín „čas/prostor“ k označení chodu hodin a 
kalendářního času tak, jak je známe. 

Psychický pozdrav (psychický útok) – Jedná se o energizaci již existujících 
zkreslení hledače třetí úrovně entitami vyšších úrovní. Negativní pozdrav může 
zahrnovat odlákání od celkové polarizace služby ostatním entitou nebo 
skupinou entit směrem k pozdvižení svého já nebo k pozdvižení společenských 
organizací, se kterými se já identifikuje. V závislosti na vibrační podstatě a 
účelu pozdravu může být entita třetí úrovně energizována, blokována nebo 
mohou být posíleny její nevyváženosti. 

Ra – Společenský paměťový komplex, který se vyvinul na planetě Venuši a 
který tam před 2,6 miliardami let prožíval třetí úroveň. Poté planetu opustili 
a v současnosti jsou v šesté úrovni evoluce. Jejich primární účel je vyučování 
Zákona jednoty jako reakce na volání po službě, jež se děje na této planetě. 
V historii učinili v tomto smyslu odpovídající pokusy, včetně interakce 
s Egypťany. Jejich vyučování však byla národy té doby zkreslena, a proto je 
jejich současný cíl tato zkreslení daná do Zákona jednoty urovnat. 

Služba ostatním (pozitivní cesta) – Jedna ze dvou cest polarizace vybraná 
během zkušenosti třetí úrovně. Je také nazývána cestou toho, co je; známkami 
pozitivní cesty jsou láska, přijetí a vyzařování. Pozitivní cesta se snaží pochopit 
jednotu všech věcí a točí se okolo chápání, prožívání, přijetí a sloučení sebe se 
sebou samým a ostatními já, a nakonec se Stvořitelem. V rámci touhy sloužit 
ostatním je stěžejní respektovat svobodnou vůli všech bytostí, a proto pozitivní 
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entita očekává volání po službě, a slouží tak pouze, pokud je tázána. Nejlepším 
způsobem služby ostatním je neustálé úsilí hledat a sdílet lásku Stvořitele, tak 
jak je známa vnitřnímu já. Tato cesta se pokouší otevřít a vyvážit plné 
spektrum energetických center. 

Služba sobě (negativní cesta) – Jedna ze dvou cest polarizace vybraná během 
zkušenosti třetí úrovně. Je také nazývána cestou toho, co není; známkami 
negativní cesty jsou ovládání, manipulace a pohlcení. Tato cesta se opírá o 
odloučení a manipulaci, porušování a zotročování svobodné vůle všech 
ostatních já ve prospěch sebe sama. To nutně vede k opomenutí a odmítání 
univerzální lásky neboli energetického centra zeleného paprsku. Entita se 
službou sobě nemá empatii, neočekává volání po službě, ale sama volá po 
dobývání. 

Sexuální energetický přesun – Obecně je energetický přesun uvolněním 
rozdílů potenciální energie napříč potenciovaným prostorem. Sexuální přesun 
energií je přesun energií během sexuálního styku mezi dvěma sexuálně 
polarizovanými entitami, který závisí na poměru mužského/ženského 
principu. Jsou možné jak pozitivní, tak negativní sexuální energetické přenosy. 
Přesun pozitivní energie vyžaduje, aby obě entity vibrovaly na úrovni zeleného 
paprsku. Při pozitivním přenosu muž ženě nabízí vybití fyzické energie a žena 
vybíjí svou uloženou mentální a emoční energii. Přenos je vzájemně 
povznášející a vylepšující a nabízí možnost polarizace a služby. Při pečlivém 
vývoji nabízí tento přenos také možnost otevírání brány a prožití posvátného 
splynutí se Stvořitelem. 

Sklizeň, Obecná (graduace) – Bod přechodu mezi úrovněmi v rámci oktávy, 
jež fungují podle toho, co by mohlo být vnímáno jako třídimenzionální 
ciferník roztáhnutý přes celou galaxii. Jak se galaxie otáčí nebo spirálovitě točí, 
každá členská hvězdná soustava a planeta se pohybuje skrze naplánované 
úrovně zkušeností. Cykly se pohybují přesně, jak např. nástěnné hodiny 
odbíjejí hodinu. Během dokončení úrovně nebo cyklu, jsou ti, jež se úspěšně 
naučili lekce toho cyklu, sklizeni, aby se ujistili, zdali jsou připraveni graduovat 
do další úrovně. Je to snad poněkud analogické se složením závěrečné zkoušky 
na konci stupně ve škole, aby bylo možné postoupit do dalšího. 

Skutečná barva – Frekvence, jenž je základem každé úrovně; každá barva 
mající konkrétní vibrační charakteristiky jak v prostoru/času, tak 
v času/prostoru. Jedná se o základní vibraci úrovně, jenž je pak pokryta a 
zabarvena rozličnými vibračními úrovněmi v rámci dané úrovně a je také 
přitahována k vibracím skutečné barvy další úrovně. 



 SLOVNÍČEK 465 

 
Smíšený kontakt – Pro pozitivně orientovaný, avšak nevyladěný a zmatený 
kanál je možné, aby přijal jak pozitivní, tak negativní komunikace. Pokud je 
kanál v zárodku svého zmatení orientován na službu ostatním, mohou 
negativní zdroje dodávat zprávy, jež hovoří o přicházející pohromě a nabízí 
důvody k obavám. Mnoho chanelingových kontaktů je zmatených a 
sebezničujících, protože jejich kanály byly a jsou orientovány pro službu 
ostatním, avšak v touze po důkazu jsou otevřené pro klamavé informace 
křižáků, kteří pak jsou schopni neutralizovat efektivitu kanálu. Pro pozitivně 
orientované kanály se vždy doporučuje vyladění a vyzívání kontaktu. 

Společenský paměťový komplex – Když se skupina příbuzných entit nazvaná 
společenský komplex dostane do bodu jedné ze dvou orientací hledání, stane 
se společenským paměťovým komplexem. Ve společenském paměťovém 
komplexu je zkušenost entity dostupná celku, což tvoří skupinovou paměť, 
která je k dispozici celému společenskému komplexu. Toho je obecně 
dosaženo pozitivními a negativními skupinami ve čtvrté úrovni. Výhodou 
takového komplexu je relativní nedostatek zkreslení v pochopení 
společenského bytí a relativní nedostatek zkreslení při usilování směru hledání. 

Negativní společenské paměťové komplexy jsou uspořádány do přísné 
hierarchie na základě relativní moci, přičemž ti mocnější ovládají a zotročují 
ty méně mocné. Pozitivní společenské paměťové komplexy jsou uspořádány 
na základě jednoty neboli Stvořitele ve všech věcech. V tomto nastavení jsou 
moc a láska sdíleny a služba, jež respektuje svobodnou vůli, je volně 
k dispozici. 

Stáří vibrace – Upřednostněné nakládání, jež dává prioritu pro reinkarnaci 
entitám, jež si jsou vědomy potřeby nasměrování mysli, těla a ducha, aby 
docílily sklizně. Můžeme to přirovnat k umístění různých stupňů tekutin do 
stejné sklenice: některé stoupnou vzhůru, jiné se potopí ke dnu. Vzniknou 
vrstvy a vrstvy entit a jakmile se přiblíží sklizeň, ocitnou se ti, jež jsou více 
naplněni světlem a láskou, přirozeně a bez dohledu ve frontě pro inkarnační 
zkušenost. 

Tarot – Systém 22 obrázků (Velká Arkána), jež byl vyvinut Ra během své 
zkušenosti třetí úrovně a později byl předán od Ra Egypťanům. Používá se jako 
nástroj ke studii archetypální mysli a k rozvoji magické osobnosti. Ra 
doporučují, aby Velká Arkána nebyla užita jako metoda věštění, ale místo toho 
jako prostředek ke studiu archetypální mysli a k získání vědomostí o sobě sama 
pomocí sebe samého, za účelem si hlouběji, akutněji uvědomit realitu 
přítomného okamžiku. 
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Těla (Sedm) – Jedním z předpokladů pro existenci v prostoru/času je nějaká 
forma komplexu těla. Každé tělo nabízí nosič pro učení, pohyb a zkušenosti 
v určitém prostředí. Existuje sedm základních těl, a to včetně přítomného 
fyzického těla. 

Červený paprsek: Nezkonstruovaný materiál těla, elementární tělo bez 
formy, chemické tělo. Nejedná se ovšem o biologický systém z kostí, 
tkáně, orgánu, svalstva, nervů, hormonů, elektrochemických impulsů 
atd., tj. o lidské fyzické tělo. Toto základní neforemné materiální tělo je 
důležité pochopit, jelikož existují léčení, která mohou být prováděna 
jednoduchým pochopením elementů, jež jsou přítomny ve fyzickém 
těle. 

Oranžový paprsek: Tento čistě fyzický komplex těla zformovaný bez 
sebeuvědomění, tělo v děloze předtím, než vstoupí komplex 
ducha/mysli. Toto tělo může žít bez obydlení komplexy mysli a ducha. 
Avšak velmi zřídka tak činí. 

Žlutý paprsek: Tělo, jež je aktivní v rámci inkarnace třetí úrovně; 
fyzický nosič, jak jej nyní známe a který je integrovaný s myslí a 
duchem. 

Následující vyšší těla – často označována jako jemná těla – jsou pro entitu třetí 
úrovně dostupná, ale pro zpřístupnění pokročilejších nebo lehčích nosičů sobě 
samému je zapotřebí dovednost a disciplína. Nejsou pro práci třetí úrovně 
nezbytné, ale pro adepta jsou užitečné. 

Zelený paprsek: Lehčí (světlejší) tělo více zahuštěné životem, některými 
učeními nazýváno astrálním tělem. Jedná se o tělo, jež bude aktivováno 
a užíváno těmi, jež se budou nacházet ve zkušenostním cyklu čtvrté 
úrovně. 

Modrý paprsek: Tělo světla, které lze též nazvat devachanickým tělem. 
Existuje mnoho dalších názvů tohoto těla, obzvláště v indických sútrách 
jako ty, které tehdejší kultura prozkoumala v oblastech dostupných tělu 
modrého paprsku. 

Indigový paprsek: Éterické, nebo tělo brány, nebo tělo tvůrce hmoty 
popsané jako „analogie pro inteligentní energii“, tak i jako „bytí 
inteligentní energie“. V tomto těle je forma látkou; bylo by vnímatelné 
našima očima pouze jako světlo, jelikož se může měnit, jak si samo 
přeje. 
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Jedná se o první tělo aktivované při tom, co nazýváme smrtí (zánik těla 
žlutého paprsku). Indigové tělo také hraje kritickou úlohu pro zdraví a 
léčení tím, že si osvojuje vytouženou konfiguraci a že ji pak manifestuje 
v těle žlutého paprsku. 

Fialový paprsek: Tělo fialového paprsku snad může být chápáno jako 
to, co můžeme nazvat tělo Buddhy nebo to tělo, jež je úplné. Jedná se 
také o tělo aktivované během výjimečné chvíle sklizně za účelem 
změření sklizně-schopnosti entity. 

Transový stav/kanál – V kontextu Ra kontaktu se jedná o stav, ve kterém 
komplex mysli/těla/ducha nástroje opustil fyzické tělo a dovolil Ra, aby skrze 
něj mluvili způsobem, jež je údajně nezkresleným vlastními předsudky 
nástroje. V tomto stavu byl nástroj v bezvědomí a probudil se bez vzpomínek 
na informace, jež byly skrze něj předány. 

Učení/vyučování (Vyučován/učení) – Učení/vyučování a vyučování/učení 
jsou opačné termíny, jeden druhému. Učitel je vyučující/učící; student je 
učící/vyučující. Učit se je stejné jako vyučovat, ledaže nevyučujete to, co se 
učíte; v tom případě jste neudělal/a sobě/jim nic dobrého nebo téměř nic 
dobrého. Nikdo nemůže učit se/vyučovat za někoho jiného, ale může pouze 
vyučovat/učit se. 

Úroveň (hustota) – Jedna ze sedmi (nebo osmi, v závislosti na perspektivě) 
dimenzí nebo cyklů evoluce v rámci oktávy zkušeností. Je nazývána „hustotou“ 
protože každá následující hustota je hustěji tvořena světlem. Podobně jako 
hudební škála je také sedm úrovní uskupených dohromady v oktávě, kde osmá 
hustota začíná první z další oktávy v nekonečném sledu oktáv. Každá úroveň 
reprezentuje kvantové vibrační spektrum nebo část inteligentní energie a každá 
úroveň cyklí nebo se pohybuje do další úrovně, podle předem daných, 
hodinám podobných rytmů inteligentní energie. 

Každá úroveň zkušeností nabízí své nastavené lekce a parametry, jež jsou 
navržené Logosem a jež musí být naučeny a pochopeny, aby došlo k překročení 
prahu a graduaci z jedné úrovně do další. Každá úroveň má sedm pod-úrovní. 
Každá pod-úroveň má sedm pod-pod-úrovní. A tak dále, do nekonečna. 
Hlavní vibrace sedmi úrovní korespondují se sedmi pravými barvami a sedmi 
energetickými centry. 

Vibrace – Jedná se o termín vyjadřující: hustoty nebo pod-hustoty; zvuky nebo 
mluvení nebo jména; stav mysli; kontakt chanelingu; celkovou bytost entity 
nebo vzor chování nebo vzor zkreslení nebo pokrok duchovní evoluce nebo 
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myšlenkové procesy; metafyzický stav místa; metafyzický stav planety a národů 
na planetě; vibraci nebo pohyb ve fyzice, obzvláště v Reciproční teorii 
Deweyho Larsona. Ra říká, že vše, jež je manifestací, je vibrací, což začíná 
samotným fotonem. 

Vibrační zvukový komplex (Zvukový vibrační komplex) – Termín pro 
„slovo“ příležitostně používaný Ra a často užívaný, když se týká jmen. 

Vnitřní světlo – Energie, jež sídlí uvnitř entity, to, jež je srdcem bytosti entity, 
právo od narození a pravá podstata všech entit. Spirálovitě nahoru jdoucí 
světlo, jež je čerpáno silou vnitřního světla, vstupuje do červeného paprsku a 
postupuje severně skrze energetická centra entity, aby se potkalo a reagovalo 
s vnitřním světlem, a tím naznačilo stupeň pokroku entity. Síla vnitřního 
světla se rovná síle vůle hledat světlo. 

Vnitřní roviny – Zatímco se lidé, jež prožívají inkarnace ve fyzickém světě ve 
svých fyzických tělech, nacházejí v prostoru/času neboli ve vnějších rovinách, 
nefyzická část zkušenosti třetí úrovně se nachází v času/prostoru neboli ve 
vnitřních rovinách. Vnitřní roviny jsou také prožívány mezi inkarnacemi 
během zhodnocení a léčení předešlé inkarnace a během plánování té 
nadcházející. Vchází se do nich také ve snovém stavu a v jiných módech 
neobvyklého stavu vědomí. 

Volba – Primární funkcí velmi intenzivní a velmi krátké zkušenosti třetí 
úrovně je Volba: zvolit a odhodlat se k buď pozitivní cestě služby ostatním 
anebo negativní cestě služby sobě. Jestli je katalyzátor třetí úrovně úspěšně 
použit, aby byla učiněna Volba, tj. polarizovat a naklonit své vědomí (měřeno 
v rámci vibrační míry 51 % pro službu ostatním a 95 % pro službu sobě), pak 
bude v době sklizně entita graduovat ze třetí do čtvrté úrovně. 

Vortex (vír) možnosti/pravděpodobnosti – Jedná se o termín užívaný Ra, 
který popisuje možné zkušenosti a scénáře v budoucnosti (jak ji chápeme). 
Některé vortexy nebo možnosti mohou být silnější než jiné, a tudíž mají vyšší 
pravděpodobnost, že vyjdou na základě volby svobodné vůle dotyčných entit 
a existujících vzorů momentů a energií najevo. Díky nekonečným 
příležitostem existuje jakýkoliv možný/pravděpodobný komplex. Proroctví 
může být uváženo jako shlédnutí různých vortexů 
možností/pravděpodobností, přičemž silnější vortexy jsou snadněji vnímány. 
Je nutné si uvědomit, že hodnota proroctví je pouze ve vyjádření 
pravděpodobností. 
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Vyšší já (Nad-duše) – Bytost za polaritou uprostřed šesté úrovně, která existuje 
s plným porozuměním nashromáždění zkušeností entity. Vyšší já, operující 
z toho, co bychom považovali naší budoucností, jste vy uprostřed šesté úrovně: 
konečný výsledek veškerého vývoje vámi zažitého do tohoto bodu. Každá 
entita, ať už pozitivní, negativní nebo nerozhodnutá, má své vyšší já. Jakékoli 
vodítko, jež je od vyššího já přijato, může být interpretováno v pozitivním 
nebo negativním světle v závislosti na polaritě hledajícího, ačkoli není 
pravděpodobné, že negativní entita, jež je od sebe oddělená (odcizená), bude 
takovéto vedení vyhledávat.  

Vyšší já také s entitou úzce spolupracuje mezi inkarnacemi. Pomáhá jí 
v dosahování léčení zkušeností, jež nebyly správně naučeny a přispívá v dalším 
programování zkušeností. Ať už je jeho aktivita jakákoliv, je svobodná vůle 
inkarnované entity v jeho nabízené službě prvořadá. 

Vzhůru se točící světlo – Běžně nazývané „prána“. Toto světlo je stále 
přítomnou energií Stvořitele, která vyzařuje vně za všech bodů v prostoru. 
Termín „vzhůru“ není naznačením směru nýbrž naznačením konceptu toho, 
co sahá ke zdroji lásky a světla (Stvořitele). Díky tomuto světlu postupujeme 
dále ve vývoji (evoluci) směrem ke Stvořiteli a po tomto světlu se může volat a 
vábit jej použitím vůle hledat světlo. Pyramidy a jiné rozličné tvary mohou 
toto světlo pro různé účely přitahovat. 

Vůle – Čistá touha; motivace nebo hybná síla uvnitř probuzeného jednotlivce, 
jež se hromadí, když je směřována ke službě a duchovnímu hledání. Vůli je 
možné také chápat jako přitažlivost pro nahoru se točící linii světla, jež vede 
duchovní evoluci. Jedná se o jedno měřítko stupně a jakosti aktivace a 
vyváženosti různých energetických center. Vůle může být vědomá i 
podvědomá, přičemž podvědomé užití vůle bude spíše jednotlivce ve svém 
hledání depolarizovat. Vlastnost vůle byla silně vylepšena procesem zahalení. 
Ve spojení s vírou, je vůle hledající bytosti životním aspektem mnoha způsobů 
služby a hledání, od jednoduchého užití katalyzátoru pro evoluci až po otevření 
brány do inteligentního nekonečna. 

Zákon jednoty – Zákon jednoty může být přiblížen nade všechna omezení 
jazyka uvedením, že všechny věci jsou jedním, že neexistuje polarita, žádné 
správné nebo špatné, žádná disharmonie, ale pouze identita. Jste každou věcí, 
každou bytostí, každou emocí, každou událostí, každou situací. Jste jednota. 
Jste nekonečno. Jste láska/světlo, světlo/láska. Jste. 

Když to uvedeme jiným způsobem: Vše je jedním. To jedno je láska/světlo, 
světlo/láska, nekonečný Stvořitel. Toto je Zákon jednoty. 
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Zákon odpovědnosti – Zákon nebo způsob, jež začíná mít platnost zvyšující 
se schopností entit pochopit lekce, které mají být v této úrovni naučeny. 
Pokud je žádána zrychlená nebo zvýšená míra učení, vyžaduje Zákon 
odpovědnosti, aby bylo vloženo do praxe hlubší porozumění do každého 
momentu zkušeností entity. Podobně čím více si osoba žádá stát blízko ke 
světlu, tím více vstupuje Zákon odpovědnosti v platnost. Pokud byl 
v dřívějších cyklech této třetí úrovně nějaký katalyzátor vynechán, nebyly 
naučeny lekce, nebyly demonstrovány plody učení, je délka života silně 
redukována, jelikož cesty cti/povinnosti nebyly akceptovány. 

Zákony – Ačkoliv je obor fyziky tak, jak je aplikován na materiální svět (tj. 
prostor/čas), omezeným přístupem pro pochopení toho, co Ra míní 
„Zákonem“, může tím jeho definice začít. Vědecké zákony jsou chápány jako 
základní operace fyzického vesmíru, které nejsou lidmi navrženy, ale lidmi 
objeveny. Krom jejich charakteristik, jsou vědecké zákony ověřitelné, 
empiricky správné, jednoduché, absolutní, stabilní, konstantní a univerzální. 
Vše ve vesmíru musí určitým způsobem dodržovat nebo odpovídat nebo 
fungovat v rámci těchto zákonů. 

Ra naznačuje, že existuje vlastně pouze jeden zákon: Zákon jednoty. Ostatní 
takzvané zákony jsou zkresleními tohoto zákona, ačkoliv jsou některé z nich 
primární a nesmírně důležité pro evoluční pokrok. Ra nicméně používá slovo 
„Zákon“, když se odkazuje na zákonu podobná zkreslení Zákona jednoty, jako 
např. Zákon zmatení, Zákon lásky, Zákon světla atd. Ra naznačuje, že termín 
„zákon“ je zaměnitelný se „způsobem“ („principem“). 

Zasvěcení – Osoba projde několika zasvěceními během cesty inkarnací. Každé 
zasvěcení může být obecně charakterizováno uvedením, že je překročen práh, 
který vymezuje předchozí zkušenost od novější. Může se to stát v momentě 
nebo v průběhu dlouhého časového období. Často se při překročení prahu 
vyskytuje výzva nebo obtíž s ním spojená a je třeba určité množství vůle a víry. 
Pro některé se to může manifestovat jako temná noc duše. 

Ra o zasvěcení hovoří jako o procesu a způsobu, kterým se komplex 
mysli/těla/ducha stává očištěným nebo zasvěceným kanálem Zákona jednoty. 
Mysl, tělo, duch nebo vše z toho, si může projít zasvěcením. Taková zasvěcená 
osoba pak může chanelovat lásku/světlo jednoho nekonečného Stvořitele skrze 
bránu, aby byla k službám, ať už službou bude vyzařování bytosti samotné, 
magickou prací indigového paprsku, komunikací modrého paprsku nebo 
léčením zeleného paprsku. 
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Závoj – Jedná se o aspekt vědomí a zkušenosti, jenž může být popsán jako 
oddělení vědomé a nevědomé mysli, což také vede k zahalení našeho povědomí 
o skutečné podstatě Stvořitele. Závoj existuje jako výsledek experimentu 
dřívějších stvoření sub-Logosů. Odkazuje to na „rozšíření svobodné vůle“ a 
skončilo to tak významným nárůstem svobodné vůle, že nezahalené entity byly 
vnímány jako nemající svobodnou vůli. Před touto realizací se nezahalené 
entity vyvíjely v rámci cesty duchovní evoluce velice pomalu, jelikož 
podmínky v nezahalené skutečnosti nepřispívaly k polarizaci. Zahalení bylo 
pro zvyšování polarizace tak efektivní, že bylo přijato všemi následujícími sub-
Logosy. Podmínky vytvořené závojem vyústily v to, co Ra nazývá Volbou, 
hlavním účelem zkušenosti třetí úrovně. 

Závoj je polopropustný, a zatímco prací třetí úrovně je jeho postupné zvedání, 
jeho úplné odstranění jí není. 

Zkreslení – V Merriam-Webster je druhá definice pro „zkreslit“ definovaná 
jako „překroutit (něco) z přirozeného, normálního nebo původního tvaru či 
podmínky“. V podobném smyslu používá Ra termín „zkreslení“ k vyjádření 
překroucení, změny, dezinterpretace nebo zakrytí nediferencovaného 
inteligentního nekonečna bez potenciálu (nevybuzeného) v jeho čisté formě, 
tj. Stvořitele. 

Tedy vše ve vesmíru je zkreslení počínaje prvním zkreslením Svobodné vůle, 
přesouvaje se k Lásce, pak ke Světlu, pak ke stvořenému vesmíru včetně hvězd, 
planet, lidí, prostoru, času atd. 

„Zkreslení“ může mít jakoukoliv hodnotu jemu přiřazenou („dobrý“, 
„špatný“, „krásný“, „příšerný“), nakonec ale neobsahuje ani pozitivní ani 
negativní význam. Je používán jako striktně neutrální termín, aby bylo 
naznačeno, že vše, co je v rámci stvoření prožíváno, je zkreslení jednoho 
Stvořitele. 

Životní energie – Komplex energetických hladin mysli, těla a ducha. Na rozdíl 
od fyzické energie vyžaduje integrované komplexy vibrující užitečným 
způsobem. Může být chápána jako hluboká láska k životu a ocenění jiných já 
a krásy. Bez této životní energie by i nejméně zkreslený fyzický komplex selhal 
a zmizel. S touto láskou, životní energií nebo elánem může entita, i když má 
fyzický komplex značně zkreslen, pokračovat. Životní energii lze použít nebo 
si ponechat, vyčerpat nebo navýšit. 
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Slovník byl vytvořen Austinem Bridgesem a Garym Beanem. 

Tyto definice nejsou zamýšleny jako konečné a autoritativní. 

Pro hlubší prozkoumání těchto termínů viz Koncepční průvodce v edici Zdrojů. 



 

Doslov 
Celkem 106 relací Ra kontaktu reprezentují výjimečnou podmnožinu 
chanelingu v dlouhé historii L/L Research. Během těchto 106 relací byl 
nástroj zcela v bezvědomí a podle Ra byl vyjmut z jejího těla. To je v 
kontrastu s velkou většinou chanelingů L/L prováděných s vědomým 
hlasovým nástrojem, který je při vědomí a uvědomuje si procházející 
informace. Tento vědomý chaneling pokračuje nepřerušeně až do 
současnosti. 

L/L Research zpřístupňuje tuto knihu, každý přepis chanelingu a mnoho 
dalšího zdarma ve své online knihovně na archivních webových stránkách 
www.llresearch.org. 

Další doporučené zdroje pro další studium Ra kontakt patří: 

- Nejlepší studijní nástroj Zákona jednoty na světě: www.lawofone.info. 
(obsahuje i češtinu!) 

- Audiokniha The Ra Contact namluvená Jimem McCartym, dostupná na 
Audible.com. (dostupné jen anglicky) 

- Skutečné nahrávky rozhovoru s Ra, které jsou k dispozici k volnému 
poslechu na www.llresearch.org a www.lawofone.info a společně s textem i 
na https://www.youtube.com/LLResearch. 

- Doprovodná kniha Zdrojů. 

- Kniha V. z původně vydané série Zákon jednoty obsahující Komentář k 
cestě za provozováním kontaktu s Ra. 

Tuto práci pro L/L Research děláme s živým vědomím světového kontextu. 
Vnímavému hledajícímu se někdy může zdát, že okolnosti na naší planetě 
jsou zabarveny chaosem, disharmonií a utrpením. Pokud však víte, kam se 
dívat a jak naladit své smysly, uvidíte, že vědomí lásky neustále roste, ve vás 
i v ostatních.  

Naše poselství pro každého poutníka, kterého potkáme, je stejné: Nejste 
sami.  Jste milováni. Jste tu proto, abyste pomohli s přechodem do čtvrté 
úrovně, a to především jednoduše tím, že budete svým nejopravdovějším já. 

Je nám ctí, že můžeme přispět svou malou rolí k tomuto rozkvětu vědomí 
lásky. Jsme vděční, že můžeme spolu s vámi pomáhat léčit tuto planetu, 
jedno otevřené srdce po druhém. 

http://www.lawofone.info/
http://www.lawofone.info/
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