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WPROWADZENIE: TOM  2. 
Ta książka jest drugim tomem  dwu-tomowego zbioru książek 
zatytułowanego Kontakt z Ra: Nauczanie Prawa Jedności.  Zawiera sesje 
57-106 dostrojonego, telepatycznego, transowego kontaktu z pozaziemską 
grupą istot znanych w historii Ziemi jako Ra. Kontakt ten był wynikiem 
trwającego eksperymentu nad ustanowieniem komunikacji telepatycznej z 
istotami pozaziemskimi, rozpoczętego w 1962 roku. Dyskusja z Ra miała 
formę pytań i odpowiedzi i trwała od 15 stycznia 1981 r. Do 15 marca 
1984 r. Don Elkins służył jako pytający; Carla L. Rueckert służyła jako 
instrument; a Jim McCarty, ostatni żyjący członek tej pierwotnej grupy, 
służył jako skryba.  

Ra wskazuje, że Ziemia jest teraz w trakcie przechodzenia dusz do 
następnego etapu ewolucyjnego, co nazywają czwartą gęstością miłości i 
zrozumienia. Ra nawiązał kontakt z naszą grupą, aby przekazać 
zainteresowanemu duchowemu poszukiwaczowi informacje dotyczące 
ewolucji umysłu, ciała i ducha. Opisują gęstości lub wymiary światła, 
które tworzą naszą oktawę stworzenia, oraz sposób, w jaki przechodzimy 
przez te gęstości podczas naszej podróży z powrotem do Jedynego 
Nieskończonego Stwórcy. Ra uczy nas o naturze siedmiu ośrodków 
energii, czyli czakr, oraz o tym, jak możemy otworzyć nasze centrum serca 
i skoncentrować naszą wolę na służbie innym, aby osiągnąć to przejście do 
czwartej gęstości.  

Książki te, wraz z każdą inną publikacją i transkrypcją opracowaną przez 
L/L Research, są dostępne bezpłatnie w formacie cyfrowym na naszej 
stronie archiwum www.llresearch.org. Książki drukowane można również 
zamówić w naszym sklepie internetowym.  

http://www.llresearch.org/


 

SESJA 57. 
12 CZERWCA 1981  

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

57.1 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś mi najpierw podać stan instrumentu? 

R A  Jestem Ra. Ten instrument jest bardzo silnie atakowany psychicznie. 
Ten instrument dobrze sobie radzi dzięki uzupełnieniu energii życiowej i 
zniekształceniu poczucia proporcji, które wasi ludzie nazywają poczuciem 
humoru. 

Ten atak może przeszkadzać temu kontaktowi przez krótki okres waszej 
przestrzeni/czasu. 

57.2 P Y T A J Ą C Y  Czy jest coś szczególnego, co możemy zrobić oprócz tego, co 
robimy, aby złagodzić ten atak? 

R A  Jestem Ra. Nic nie możecie zrobić, aby złagodzić atak. Zrozumienie 
jego mechanizmu może być pomocne. 

57.3 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś nam opowiedzieć o jego mechanizmie? 

R A  Jestem Ra. Grupa Oriona nie może ingerować bezpośrednio, ale tylko 
poprzez istniejące wcześniej zniekształcenia kompleksów 
umysłu/ciała/ducha. 

Tak więc w tym przypadku istota ta sięgnęła jedną ręką po ciężki 
przedmiot, a to błędnie obliczone działanie spowodowało deformację lub 
zniekształcenie szkieletowo-mięśniowej struktury jednego z wyrostków 
tego instrumentu. 

Twoja pomoc może być przydatna we wspieraniu tego instrumentu we 
właściwej pielęgnacji tego zniekształcenia, które jest równoważne temu, co 
nazywasz stanem pooperacyjnym, kiedy kości nie są mocno zrośnięte. Ten 
instrument musi być świadomy ostrożności niezbędnej do uniknięcia 
takich błędnie obliczonych działań, a twoje wsparcie w tym stanie 
świadomości jest zauważane i zachęcane. 

57.4 P Y T A J Ą C Y  Czy jest coś, co możemy konkretnie zrobić, aby złagodzić 
problem, który już istnieje? 
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R A  Jestem Ra. Ta informacja jest nieszkodliwa, dlatego udostępniamy ją, 
chociaż jest nieistotna, pozbawiona zasady, ale oferuje tylko określony 
przejściowy efekt. 

Obszar nadgarstka powinien być owinięty jak w konfiguracji skręcenia, 
jak nazywasz to zniekształcenie, a to, co nazywasz temblakiem, może być 
używane na tej zniekształconej prawej stronie kompleksu ciała przez jeden 
okres dobowy. W tym czasie symptomy, jak nazywasz te zniekształcenia, 
powinny być przeglądane i powtarzane, aż zniekształcenie zostanie 
złagodzone. 

Uzdrawiająca praca, w której każdy jest uczniem, może być wykorzystana 
według uznania. 

Należy zauważyć, że kryształ jest dostępny. 

57.5 P Y T A J Ą C Y  Który to kryształ? 

R A  Jestem Ra. Uszkodzony, ale wystarczający kryształ, który spoczywa na 
palcu prawej dłoni tego instrumentu. 

57.6 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś mi powiedzieć, jak użyć tego kryształu do tego 
celu? 

R A  Jestem Ra. To jest duże pytanie. 

Najpierw, jako kompleks umysłu/ciała/ducha, równoważysz i polaryzujesz 
jaźń, łącząc wewnętrzne światło ze wznoszącymi się spiralnie napływami 
kosmicznego światła. Wykonałeś ćwiczenia, aby uregulować zachodzące 
procesy. Zwróć się do nich o przygotowanie skrystalizowanej istoty. 

Weź więc kryształ i poczuj swoją spolaryzowaną i wzmocnioną, 
zrównoważoną energię kierowaną w uzdrawianiu zielonego promienia 
przez twoją istotę, wchodzącą i aktywującą krystaliczną regularność 
zamrożonego światła, które jest kryształem. Kryształ będzie rozbrzmiewał 
naładowanym światłem wcielonej miłości i energii świetlnej i zacznie 
promieniować w określony sposób, promiennie, w wymaganych 
wibracjach światła, uzdrawiającej energii, skupionej i zintensyfikowanej w 
kierunku pola magnetycznego kompleksu umysłu/ciała/ducha, który ma 
zostać uzdrowiony. Ta istota żądająca takiego uzdrowienia otworzy 
następnie zbroję ogólnej ochronnej wibrującej tarczy 
fioletowego/czerwonego promienia. 
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W ten sposób wewnętrzne pola wibracyjne, od centrum do centrum w 
umyśle, ciele i duchu, mogą zostać chwilowo przerwane i dostosowane, 
dając w ten sposób uzdrawianemu możliwość wyboru mniej 
zniekształconego wewnętrznego kompleksu pól energetycznych i 
związków wibracyjnych. 

57.7 P Y T A J Ą C Y  Czy kryształ powinien być trzymany w prawej ręce 
uzdrowiciela? 

R A  Jestem Ra. To jest niepoprawne. Istnieją dwie zalecane konfiguracje. 

Pierwsza: łańcuszek wokół szyi, służący do umieszczenia kryształu w 
fizycznym położeniu centrum energii zielonego promienia. 

Druga: łańcuszek zwisający z prawej ręki, rozciągnięty, owinięty wokół 
dłoni w taki sposób, że kryształ może się obracać, aby dokonać 
delikatnych korekt. 

Oferujemy te informacje, zdając sobie sprawę, że potrzeba dużo praktyki, 
aby efektywnie wykorzystać te energie jaźni. Jednakże każdy ma taką 
możliwość, a ta informacja nie jest informacją, która, jeśli będzie 
dokładnie przestrzegana, może być szkodliwa. 

57.8 P Y T A J Ą C Y  Czy czysty kryształ byłby znacznie bardziej skuteczny niż 
kryształ ze skazą, który mamy teraz? 

R A  Jestem Ra. Bez próby określenia priorytetów, które możesz wybrać, 
możemy zauważyć, że uregulowana lub skrystalizowana istota w swojej 
konfiguracji jest tak samo ważna, jak doskonałość użytego kryształu. 

57.9 P Y T A J Ą C Y  Czy rozmiar, fizyczny rozmiar kryształu ma jakikolwiek związek 
ze skutecznością leczenia? 

R A  Jestem Ra. W niektórych zastosowaniach dotyczących leczenia planet 
jest to brane pod uwagę. W pracy z indywidualnym kompleksem 
umysłu/ciała/ducha jedynym wymaganiem jest, aby kryształ był w 
harmonii ze skrystalizowaną istotą.  

Być może istnieje dolna granica rozmiaru tego, co można nazwać 
kryształem fasetowanym, ponieważ światło przechodzące przez ten 
kryształ musi zostać rozłożone na całą szerokość spektrum tego, który ma 
być uzdrowiony. Można ponadto zauważyć, że woda jest rodzajem 
kryształu, który jest również skuteczny, chociaż nie jest tak łatwy do 
zawieszenia na łańcuszku w waszej gęstości. 
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57.10 P Y T A J Ą C Y  Umieszczając ten koniec tego ołówka na moim pępku, czy jego 
czubek reprezentowałby wówczas pozycję, w której kryształ powinien 
wisieć dla prawidłowego zielonego promienia? Czy ta pozycja jest 
prawidłowa? 

R A  Jestem Ra. Sprawdzamy twoje pomiary. Od 2 do 5,4 centymetra w 
kierunku serca jest optymalnie. 

57.11 P Y T A J Ą C Y  Używając tego kawałka drewna, określiłbym wtedy położenie 
między kawałkiem drewna [a] moim pępkiem, określiłbym położenie w 
przybliżeniu jako wierzchołek kawałka drewna. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

57.12 P Y T A J Ą C Y  W jaki sposób uzdrowienie, o którym właśnie nam 
powiedziałeś, ma się do uzdrowienia dokonanego w Komnacie Króla w 
piramidzie w Gizie? 

R A  Jestem Ra. Praca w takiej konfiguracji kształtów i wymiarów ma dwie 
zalety. 

Po pierwsze, rozerwanie lub przerwanie fioletowego/czerwonego 
opancerzenia lub powłoki ochronnej jest automatyczne. 

Po drugie, światło jest konfigurowane przez samo umiejscowienie tej 
pozycji w siedmiu charakterystycznych barwach lub energiach, szybkości 
wibracji, pozwalając w ten sposób energii przechodzącej przez 
skrystalizowaną istotę, skupioną na krysztale, z wielką łatwością 
manipulować niezakłóconym i powiedzmy, starannie nakreśloną paletą 
energii lub kolorów, zarówno w przestrzeni/czasie, jak i w 
czasie/przestrzeni. 

W ten sposób nieopancerzona istota może być szybko dostosowana. Jest 
to pożądane w niektórych przypadkach, zwłaszcza gdy opancerzenie jest 
największą częścią możliwości kontynuacji funkcji kompleksu ciała w tej 
gęstości. Wtedy trauma przerwania tej wibracji pancerza jest widocznie 
zredukowana. 

Korzystamy z tej okazji, aby podążać za naszym zaszczytem/obowiązkiem, 
jako jedni z tych, którzy tworzyli kształt piramidy, aby zauważyć, że nie 
jest w żaden sposób konieczne użycie tego kształtu w celu uzyskania 
uzdrowienia, ponieważ starszeństwo wibracji spowodowało, że uzdrawiane 
kompleksy wibracyjne kompleksów umysłu/ciała/ducha, były mniej 
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podatne na traumę przerwanego pancerza. 

Ponadto, jak powiedzieliśmy, potężny efekt piramidy, z jej 
obowiązkowym zakłóceniem pancerza - jeśli zostanie użyty bez 
skrystalizowanej istoty, użyty z niewłaściwą intencją lub w złej 
konfiguracji - może spowodować dalsze zniekształcenia istot, które są być 
może równe niektórym z waszych chemikaliów, które w podobny sposób 
powodują zakłócenia w polach energetycznych. 

57.13 P Y T A J Ą C Y  Czy kształt piramidy jest obecnie w ogóle korzystny? 

R A  Jestem Ra. Potwierdzam, jeśli zostanie starannie użyty. 

Piramida może być użyta do polepszenia stanu medytacji pod warunkiem, 
że kształt jest taki, że istota znajduje się w Komnacie Królowej lub istoty 
są w zrównoważonej konfiguracji wokół tego centralnego punktu. 

Mały kształt piramidy, umieszczony pod częścią kompleksu ciała, może 
energetyzować ten kompleks ciała. Należy to robić tylko przez krótkie 
okresy, nie przekraczające 30 minut. 

Wykorzystanie piramidy do równoważenia energii planety nadal działa w 
niewielkim stopniu, ale z powodu zmian na Ziemi piramidy nie są już 
odpowiednio ustawione do tej pracy. 

57.14 P Y T A J Ą C Y  Jaka jest pomoc lub mechanizm pomocy otrzymywanej w 
medytacji dla istoty, która znalazłaby się na tak zwanej pozycji Komnaty 
Królowej? 

R A  Jestem Ra. Rozważ biegunowość kompleksów umysłu/ciała/ducha. 
Wewnętrzne światło jest tym, co jest twoim sercem istoty. Jego siła jest 
równa twojej sile woli poszukiwania światła. Pozycja lub zrównoważona 
pozycja grupy, intensyfikuje ilość tej woli, ilość świadomości 
wewnętrznego światła niezbędnego do przyciągnięcia napływającego 
światła w górę, spiralnie od południowego bieguna magnetycznego bytu. 

Tak więc jest to miejsce wtajemniczonego, ponieważ wiele obcych 
elementów lub zniekształceń opuści istotę, gdy zintensyfikuje swoje 
poszukiwania, aby mogła stać się jednym z tym scentralizowanym i 
oczyszczonym napływającym światłem. 

57.15 P Y T A J Ą C Y  A zatem, jeśli użyje się kształtu piramidy, wydaje mi się, że 
konieczne byłoby uczynienie go wystarczająco dużym, aby pozycja 
Komnaty Królowej była wystarczająco daleko od pozycji Komnaty Króla, 
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tak aby możesz użyć tej pozycji energii i nie zostać skrzywdzonym przez 
pozycję energetyczną w Komnacie Króla lub jakąkolwiek pozycję dlaszą 
od Komnaty Królowej. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. W tym zastosowaniu kształt piramidy może być mniejszy, 
jeśli kąt wierzchołkowy jest mniejszy, co nie pozwala na utworzenie 
położenia Komnaty Króla. W tym zastosowaniu skuteczne są również 
następujące kształty: walec, stożek, kopuła i tipi. 

57.16 P Y T A J Ą C Y  Czy te kształty, o których wspomniałeś, mają w ogóle 
jakikolwiek efekt Komnaty Króla, czy też mają tylko efekt Komnaty 
Królowej? 

R A  Jestem Ra. Te kształty mają efekt Komnaty Królowej. Należy 
zauważyć, że silnie skrystalizowana istota jest w efekcie przenośną pozycją 
Komnaty Króla. 

57.17 P Y T A J Ą C Y  Czyli zatem mówisz, że nie ma absolutnie żadnej potrzeby, 
zastosowania ani dobra w utrzymywaniu efektu Komnaty Króla w tym 
momencie naszej ewolucji planetarnej? 

R A  Jestem Ra. Gdyby ci, którzy pragnęli być uzdrowicielami, mieli 
skrystalizowaną naturę i wszyscy byli proszącymi o mniej zniekształceń, 
piramida byłaby, jak zawsze, starannie zaprojektowanym zestawem 
parametrów do rozprowadzania światła i jego energii, aby pomóc w 
katalizatorze leczenia. 

Odkryliśmy jednak, że wasze narody nie są zniekształcone w kierunku 
pragnienia czystości na tyle, by otrzymać ten potężny i potencjalnie 
niebezpieczny dar. Dlatego sugerowalibyśmy, aby nie był on używany do 
leczenia w tradycyjnej, powiedzmy, konfiguracji Komnaty Króla, którą 
naiwnie daliśmy waszym narodom tylko po to, aby zobaczyć, jak jej 
użycie jest rażąco zniekształcone, a nasze nauki utracone. 

57.18 P Y T A J Ą C Y  Jaki byłby odpowiedni kąt wierzchołkowy dla kształtu tipi do 
naszych zastosowań? 

R A  Jestem Ra. To zależy od Ciebie. Zasada okrągłych, zaokrąglonych lub 
spiczastych kształtów polega na tym, że środek działa jak niewidoczna 
cewka indukcyjna. W ten sposób wzorce energii są spiralne i okrągłe. 
Zatem wybór najprzyjemniejszej konfiguracji należy do Ciebie. Efekt jest 
względnie stały. 
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57.19 P Y T A J Ą C Y  Czy występuje jakaś różnica w efekcie w odniesieniu do 
materiału konstrukcyjnego, grubości materiału? Czy jest to po prostu 
geometria kształtu, czy jest to związane z innymi czynnikami? 

R A  Jestem Ra. Geometria, jak to nazywasz, lub relacje tych kształtów w 
ich konfiguracji są bardzo ważne. Dobrze jest unikać materiałów 
cynawych1, ołowiu lub innych metali nieszlachetnych. Drewno, plastik, 
szkło i inne materiały mogą być uznane za odpowiednie. 

57.20 P Y T A J Ą C Y  Gdyby kształt piramidy został umieszczony pod bytem, jak 
byłoby to zrobione? Czy byłoby to umieszczone pod łóżkiem? Nie jestem 
do końca pewien, jak można energetyzować istotę poprzez „umieszczenie 
jej poniżej”. Czy możesz mi powiedzieć, jak to zrobić? 

R A  Jestem Ra. Twoje założenie jest poprawne. Jeśli kształt jest 
odpowiedniego rozmiaru, można go umieścić bezpośrednio pod poduszką 
głowy lub siennikiem, na którym spoczywa kompleks ciała. 

Ponownie ostrzegamy, że trzecia spirala światła skierowanego ku górze, 
które jest emitowane z wierzchołka tego kształtu, jest najbardziej 
szkodliwa dla istoty gdy przedawkowana i nie powinna być używana przez 
dłuższy czas. 

57.21 P Y T A J Ą C Y  Jaka byłaby wysokość jednej z tych piramid, w przybliżeniu w 
centymetrach, dla najlepszego funkcjonowania? 

R A  Jestem Ra. To nie ma znaczenia. W ogóle ważny jest tylko stosunek 
wysokości piramidy od podstawy do wierzchołka do obwodu podstawy. 

57.22 P Y T A J Ą C Y  Jaka powinna być ta proporcja? 

R A  Jestem Ra. Ta proporcja powinna być równa 1,16, którą możesz 
zaobserwować. 

57.23 P Y T A J Ą C Y  Czy masz na myśli, że suma czterech boków podstawy powinna 
wynosić 1,16 wysokości piramidy? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się.2 

                                                            
1  W tym kontekście cynawe można określić jako „wykonane z cyny”. 
2  Aby zapoznać się z kilkoma teoriami o niezrozumiałej proporcji 1,16, zobacz „Serię 

zasobów". 
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57.24 P Y T A J Ą C Y  Mówiąc, że Komnata Królowej była miejscem inicjacji, czy 
mógłbyś mi powiedzieć, co przez to rozumiesz? 

R A  Jestem Ra. To duże pytanie. Nie możemy opisać inicjacji w jej 
dokładnym sensie z powodu naszego zniekształcenia 
przekonania/zrozumienia, że proces, który oferowaliśmy tak wiele lat 
temu, nie był zrównoważony. 

Jednakże jesteś świadomy koncepcji inicjacji i zdajesz sobie sprawę, że 
wymaga ona skupienia istoty na poszukiwaniu Stwórcy. Mieliśmy 
nadzieję zrównoważyć to zrozumienie, ogłaszając Prawo Jedności; to 
znaczy, że wszystkie rzeczy są Jednym Stwórcą. Tak więc poszukiwanie 
Stwórcy odbywa się nie tylko w medytacji i pracy adepta, ale w węźle 
doświadczenia każdej chwili. 

Inicjacja w Komnacie Królowej ma związek z porzuceniem siebie na rzecz 
takiego pragnienia pełnego poznania Stwórcy, że oczyszczone, 
przenikające światło jest przeciągane w zrównoważony sposób przez 
wszystkie centra energii, spotykając się w kolorze indygo i otwierając 
bramę do inteligentnej nieskończoności. W ten sposób istota doświadcza 
prawdziwego życia lub, jak nazywają to wasi ludzie, zmartwychwstania. 

57.25 P Y T A J Ą C Y  Wspomniałeś również, że piramida była wykorzystywana do 
nauki. Czy to ten sam proces, czy też jest jakaś różnica? 

R A  Jestem Ra. Jest różnica. 

57.26 P Y T A J Ą C Y  Jaka jest różnica? 

R A  Jestem Ra. Różnica polega na obecności innych jaźni, które 
manifestują się w przestrzeni/czasie i - po pewnym studium w 
czasie/przestrzeni - w celu nauczania/uczenia się. W stworzonym przez nas 
systemie szkoły były oddzielone od piramidy, a doświadczenia były 
samotne. 

57.27 P Y T A J Ą C Y  Nie bardzo rozumiem, co miałeś na myśli mówiąc to. Czy 
możesz mi powiedzieć więcej o czym mówisz? 

R A  Jestem Ra. To szeroki temat. Proszę powtórzyć dla dokładności. 

57.28 P Y T A J Ą C Y  Czy miałeś na myśli to, że nauczyciele z twojej wibracji lub 
gęstości, byli w stanie zamanifestować się w Komnacie Królowej, aby 
uczyć tych wtajemniczonych, czy też miałeś na myśli coś innego? 
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R A  Jestem Ra. W naszym systemie doświadczenia na pozycji Komnaty 
Królowej były odbywane w samotności. Na Atlantydzie i w Ameryce 
Południowej nauczyciele dzielili się doświadczeniami z piramidy. 

57.29 P Y T A J Ą C Y  Jak przebiegał ten proces uczenia się - uczenia się lub nauczania 
- w piramidzie? 

R A  Jestem Ra. A jak w ogóle odbywa się nauczanie/uczenie się i uczenie 
się/nauczanie? 

57.30 P Y T A J Ą C Y  Niebezpieczny kształt piramidy do użytku w dzisiejszych 
czasach byłby czteroboczną piramidą, która była wystarczająco duża, aby 
stworzyć efekt Komnaty Króla. Czy to stwierdzenie jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. To stwierdzenie jest poprawne z dodatkowym 
zrozumieniem, że kąt wierzchołkowy 76° jest charakterystyczny dla 
potężnego kształtu. 

57.31 P Y T A J Ą C Y  W takim razie zakładam, że w żadnych okolicznościach nie 
powinniśmy używać piramidy o kącie wierzchołkowym 76°. Czy to jest 
poprawne? 

R A  Jestem Ra. To zależy od Ciebie. 

57.32 P Y T A J Ą C Y  Ponownie zadam pytanie. Zakładam więc, że użycie piramidy o 
kącie 76° może być niebezpieczne i zapytam, który kąt mniejszy niż 76° 
byłby z grubsza pierwszym kątem, który nie wywołałby tego 
niebezpiecznego efektu? 

R A  Jestem Ra. Twoje założenie jest poprawne. Mniejszy kąt może być 
mniejszy niż 70°. 

57.33 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Chcę dalej zadawać pytania na temat piramidy, ale 
chcę zadać pytanie, które [imię] ma tutaj. Wrzucę je tutaj teraz. Czy 
mógłbyś rozszerzyć koncepcję przestrzeni/czasu i czasu/przestrzeni i jak 
przez to przejść, koncepcję tych rzeczy? I na jakim poziomie gęstości te 
koncepcje nie wpływają już na jednostkę? 

R A  Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne zapytanie tej pracy. Ten 
instrument ma jeszcze trochę energii życiowej. Martwimy się jednak 
narastającymi zniekształceniami kompleksu ciała w kierunku bólu. 

Pojęcia przestrzeni/czasu i czasu/przestrzeni to te pojęcia, które opisują, 
tak matematycznie, jak to tylko możliwe, relacje waszej iluzji: to, co jest 
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widoczne, do tego, co niewidoczne. Te opisowe terminy są niezdarne. 
Jednak wystarczą dla tej pracy. 

W doświadczeniach mistycznego poszukiwania jedności nigdy nie trzeba 
ich rozważać, ponieważ są one tylko częścią iluzorycznego systemu. 
Poszukiwacz szuka Jedynego. Tego Jedynego ma szukać, jak 
powiedzieliśmy, zrównoważone i akceptujące siebie ja, świadome zarówno 
jego pozornych zniekształceń, jak i całkowitej doskonałości.  

Spoczywając w tej zrównoważonej świadomości, istota następnie otwiera 
jaźń na wszechświat, którym jest. Energia świetlna wszystkich rzeczy może 
wtedy zostać przyciągnięta przez to intensywne poszukiwanie, a 
gdziekolwiek wewnętrzne poszukiwanie spotyka przyciągniętą kosmiczną 
pranę, ma miejsce urzeczywistnienie Jedynego. 

Celem oczyszczenia każdego centrum energii jest umożliwienie temu 
miejscu spotkania zaistnienia w wibracji promienia indygo, a tym samym 
nawiązanie kontaktu z inteligentną nieskończonością i rozpuszczenie 
wszelkich iluzji. Służba innym jest automatyczna przy uwolnionej energii 
generowanej przez ten stan świadomości. 

Rozróżnienia przestrzeń/czas i czas/przestrzeń, tak jak je rozumiesz, 
obowiązują tylko w trzeciej gęstości. Jednak czwarta, piąta i do pewnego 
stopnia szósta działają w ramach pewnego systemu spolaryzowanej 
przestrzeni/czasu i czasu/przestrzeni. 

Obliczenia niezbędne do przejścia z jednego systemu do drugiego poprzez 
wymiary są nieco trudne. Dlatego mamy duże trudności z podzieleniem 
się z wami koncepcjami liczbowymi i korzystamy z okazji, aby powtórzyć 
naszą prośbę, abyście monitorowali nasze liczby i pytali o wszelkie, które 
wydają się wątpliwe. 

Czy jest jakieś krótkie pytanie, na które możemy odpowiedzieć, zanim 
opuścimy ten instrument? 

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

R A  Jestem Ra. Wszystko jest harmonijne. Pozdrawiamy was wszystkich z 
radością. Korekty są zadowalające. 

Jestem Ra. Zostawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego 
Stwórcy. Dlatego idźcie naprzód, radując się mocą i pokojem Jednego 
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Nieskończonego Stwórcy. Adonai. 
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58.0 R A  Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego 
Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz. 

58.1 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś wskazać stan instrumentu? 

R A  Jestem Ra. Stan ten jest taki, jak wcześniej zaobserwowano, z tym 
wyjątkiem, że wspomniane zniekształcenia fizyczne nieco się zwiększyły. 

58.2 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś podać przyczynę wzrostu zniekształceń 
fizycznych? 

R A  Jestem Ra. Fizyczne zniekształcenia tego rodzaju są zapoczątkowane, 
jak powiedzieliśmy, z powodu nadmiernej aktywności słabych, jak 
nazywasz to zniekształcenie, części kompleksu ciała. Pogorszenie jest 
spowodowane naturą samego zniekształcenia, które nazywasz zapaleniem 
stawów. Po rozpoczęciu zniekształcenie w nieprzewidywalny sposób 
pozostanie i nieprzewidywalnie pogorszy się lub zmniejszy. 

58.3 P Y T A J Ą C Y  Próbowaliśmy uzdrawiać kryształem diamentu. Próbowałem 
zarówno użyć kryształu na szyi, jak i zawiesić go na łańcuszku pod prawą 
ręką. Myślę, że być może, aby jak najlepiej pracować nad nadgarstkiem, 
powinienem dyndać kryształem tuż pod moją prawą ręką w odległości 
zaledwie centymetra lub dwóch, trzymając go bezpośrednio nad 
nadgarstkiem. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Byłoby to właściwe, gdybyś był wyćwiczony w swojej sztuce 
uzdrawiania. Praca z tak potężnym kryształem, jakim dysponujesz, nie 
będąc w stanie dostrzec strumienia magnetycznego ciał subtelnych, jest 
prawdopodobnie tym samym, co zlecenie początkującemu, aby za 
pomocą piły i gwoździa stworzył Watykan. 

Wielka sztuka kryje się w używaniu wahającego się kryształu. Na tym 
etapie rozwoju dobrze by było, gdybyś popracował z kryształami, które 
nie mają mocy w celu ustalenia, nie tylko fizycznych głównych centrów 
energii, ale także fizycznych drugorzędnych i trzeciorzędnych ośrodków 
energii, a następnie zacząłbyś znajdować odpowiadające im centra energii 
ciała subtelnego. W ten sposób możesz aktywować swoją wewnętrzną 
wizję. 
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58.4 P Y T A J Ą C Y  Jaki rodzaj kryształu powinien być do tego użyty? 

R A  Jestem Ra. Możesz użyć dowolnego wiszącego ciężaru o symetrycznej 
formie, ponieważ twoim celem nie jest zakłócanie lub manipulowanie 
tymi centrami energii, ale jedynie zlokalizowanie ich i uświadomienie 
sobie, jak je czuć, gdy są w stanie równowagi i gdy są w stanie 
niezrównoważonym lub zablokowanym. 

58.5 P Y T A J Ą C Y  Czy mam rację, zakładając, że to, co miałbym zrobić, to 
zawiesić ciężar około dwie stopy poniżej mojej dłoni i umieścić go nad 
ciałem, a kiedy ciężar zacznie się poruszać zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara wskazywałoby to na niezablokowane centrum energetyczne? Czy to 
jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Odległość ciężarka od ręki jest nieistotna i według własnego 
uznania. Ruch kołowy pokazuje niezablokowane centrum energii. 
Jednakże niektóre istoty są spolaryzowane odwrotnie od innych, dlatego 
przed rozpoczęciem procedury dobrze jest przetestować formę 
normalnych spiral energetycznych. 

58.6 P Y T A J Ą C Y  Jak byś to przetestował? 

R A  Jestem Ra. Test wykonuje się, najpierw trzymając ciężarek nad własną 
ręką i obserwując swoją konkretną konfigurację. Następnie, używając 
dłoni drugiej osoby, powtórz procedurę. 

58.7 P Y T A J Ą C Y  Teraz w przypadku instrumentu zajmiemy się leczeniem 
nadgarstków i dłoni. Czy zatem powinienem przetestować centrum 
energii w okolicy dłoni i nadgarstka instrumentu? Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Daliśmy wam ogólne informacje dotyczące tej formy 
uzdrawiania i wyjaśniliśmy stan instrumentu. Istnieje granica, poza którą 
informacja jest naruszeniem Prawa Pomieszania. 

[Między końcem tej odpowiedzi a początkiem następnego pytania jest 82-
sekundowa przerwa.] 

58.8 P Y T A J Ą C Y  Chciałbym prześledzić wzorce energii i to, co faktycznie dzieje 
się z tymi wzorcami i przepływem energii w kilku przypadkach. Najpierw 
wezmę kształt piramidy i prześledzę energię, która jest w jakiś sposób 
skupiona przez ten kształt. Wygłoszę stwierdzenie i pozwolę Ci je 
poprawić. 

Myślę, że piramida może być w dowolnej orientacji i zapewniać pewne 
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skupienie spiralnej energii, ale największe skupienie występuje, gdy jedna 
jej strona jest dokładnie równoległa do północy magnetycznej. Czy to jest 
poprawne? 

R A  Jestem Ra. Jest to zasadniczo poprawne, z jednym dodatkiem. Jeśli 
jeden róg jest zorientowany na północ magnetyczną, skupienie energii 
również zostanie zwiększone. 

58.9 P Y T A J Ą C Y  Czy masz na myśli, że gdybym narysował linię przez dwa 
przeciwległe rogi piramidy u podstawy i skierował ją na północ 
magnetyczną - to byłoby dokładnie 45° poza orientacją jednej strony 
skierowanej na północ magnetyczną - to by to działało równie dobrze? 
Czy to jest to, co chcesz powiedzieć? 

R A  Jestem Ra. To działałoby znacznie lepiej, niż gdyby kształt piramidy 
był zupełnie niewyrównany. Nie działałby tak wydajnie, jak wspomniana 
powyżej konfiguracja. 

58.10 P Y T A J Ą C Y  Czy kształt piramidy działałby równie dobrze prawidłową 
stroną do góry, jak i do góry nogami, w odniesieniu do powierzchni 
ziemi, zakładając, że wyrównanie magnetyczne byłoby takie samo w obu 
przypadkach? 

R A  Jestem Ra. Nie możemy zgłębić Twojego zapytania. Odwrócony 
kształt piramidy odwraca skutki piramidy. Co więcej, trudno jest 
zbudować taką konstrukcję, skierowaną w dół. Być może źle 
zinterpretowaliśmy Twoje zapytanie. 

58.11 P Y T A J Ą C Y  Użyłem tego pytania tylko po to, aby zrozumieć, w jaki sposób 
piramida skupia światło, a nie po to, by jej użyć. Chodziło mi o to, że 
gdybyśmy zbudowali piramidę skierowaną w dół, to czy skupiłaby się ona 
na pozycji Komnaty Królowej, czy tuż pod nią, w taki sam sposób, jak 
gdyby była skierowana w górę? 

R A  Jestem Ra. To działałoby w ten sposób tylko wtedy, gdyby polaryzacja 
istoty została z jakiegoś powodu odwrócona. 

58.12 P Y T A J Ą C Y  Zatem linie spiralnej energii świetlnej - czy pochodzą z miejsca 
w kierunku środka ziemi i promieniują na zewnątrz z tego punktu? 

R A  Jestem Ra. Kształt piramidy jest kolektorem, który pobiera 
przepływającą energię z tego, co nazwalibyście dnem lub podstawą i 
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pozwala tej energii poruszać się spiralnie w górę w linii z wierzchołkiem 
tego kształtu. Dotyczy to również sytuacji, gdy kształt piramidy jest 
odwrócony. Energia nie jest energią ziemi, jak rozumiemy twoje pytanie, 
ale jest energią światła, która jest wszechobecna. 

58.13 P Y T A J Ą C Y  Czy ma znaczenie, czy piramida jest pełna, czy składa się z 
czterech cienkich ścian, czy też jest różnica w działaniu między tymi 
dwoma wykonaniami? 

R A  Jestem Ra. Jako kolektor energii sam kształt jest jedynym 
wymaganiem. Z punktu widzenia praktycznych potrzeb kompleksów 
waszego ciała, jeśli ktoś ma pomieścić siebie w takim kształcie, dobrze jest, 
aby ten kształt był wykonany solidnie, aby uniknąć zalania przez 
zewnętrzne bodźce. 

58.14 P Y T A J Ą C Y  Zatem, gdybym użył tylko ramy z drutu składającej się z 
czterech kawałków drutu i połączonych na wierzchołku biegnącym w dół 
do podstawy, a piramida byłaby całkowicie otwarta, zrobiłoby to to samo 
dla spiralnej energii świetlnej? Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Koncepcja ramy jako równej solidnej bryle jest poprawna. 
Jednak istnieje wiele metali, których nie zaleca się używać w kształtach 
piramid, które mają wspomagać proces medytacji. Te, które są polecane, 
są w twoim systemie handlu wymiennego nazywane drogimi. Drewno lub 
inne naturalne materiały lub pręty z tworzywa sztucznego są równie 
przydatne. 

58.15 P Y T A J Ą C Y  Dlaczego spiralne światło jest skupiane przez coś tak otwartego i 
prostego jak cztery drewniane pręty połączone pod kątem 
wierzchołkowym? 

R A  Jestem Ra. Jeśli wyobrażasz sobie światło w sensie metafizycznym jako 
wodę, a kształt piramidy jako lejek, ta koncepcja może stać się oczywista. 

58.16 P Y T A J Ą C Y  Widzę, jak piramida o solidnych bokach zachowywałaby się jak 
lejek. Wydaje mi się, że użycie tylko czterech prętów połączonych pod 
kątem wierzchołkowym byłoby mniej wydajne. Czy możesz mi 
powiedzieć, w jaki sposób są one równoważne z piramidą o litych bokach? 

R A  Jestem Ra. Są nierówne w przestrzeni/czasie i zalecamy, do 
praktycznego użytku, piramidę z litymi bokami lub inny kształt 
skupiający, aby dać waszym fizycznym kompleksom cielesnym 
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wytchnienie od zewnętrznego hałasu, deszczu i innych rozpraszaczy 
medytacji. Jednakże w czasie/przestrzeni mamy do czynienia z polem 
elektromagnetycznym wytwarzanym przez kształt. Równoważne pole jest 
wytwarzane przez bryłę jak i otwarty kształt. Na światło oddziałuje 
metafizycznie to pole, a nie widzialne kształty. 

58.17 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję, to ładnie to wyjaśnia. Przepraszam, że zadałem tyle 
głupich pytań na ten temat, ale naprawdę funkcjonuję tutaj z bardzo małą 
wiedzą. Nie chcę wchodzić w tematy bez znaczenia. Założyłem, że pytania 
o piramidę były dla Ciebie pożądane, ponieważ groziłoby to  
niebezpieczeństwem dla kogoś, kto by nadużył piramidy itp. 

Próbuję zrozumieć, jak działa światło i próbuję zrozumieć, jak wszystko 
działa razem, i miałem nadzieję, że pytania w tym obszarze na temat 
piramidy pomogą mi zrozumieć Trzecie Zniekształcenie czyli Światło.  

Otóż, jak to rozumiem, kształt piramidy działa jak lejek, zwiększając w 
ten sposób, że tak powiem, gęstość energii, tak że jednostka może 
doznawać w rzeczywistości większej intensywności Trzeciego 
Zniekształcenia. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Ogólnie jest to poprawne. 

58.18 P Y T A J Ą C Y  Następnie czysty krystaliczny kształt, taki jak diament, o 
którym wspomniałeś jako zamrożone światło - wydaje się, że ta fizyczna 
manifestacja światła trzeciej gęstości jest w jakiś sposób oknem lub 
mechanizmem skupiającym dla Trzeciego Zniekształcenia w sensie 
ogólnym. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. To jest w zasadzie poprawne. Jednakże można zauważyć, że 
tylko wola skrystalizowanej istoty może spowodować przepływ 
międzywymiarowego światła przez ten materiał. Im bardziej 
uporządkowana istota i bardziej uporządkowany kryształ, tym większy 
efekt. 

58.19 P Y T A J Ą C Y  Jest teraz wielu ludzi, którzy zginają metal, robią inne tego typu 
rzeczy, prosząc o to w myślach. Co się dzieje w tym przypadku? Co to 
jest… Czy możesz wyjaśnić, co się tam dzieje? 

R A  Jestem Ra. To, co ma miejsce w tym przypadku, można porównać do 
wpływu drugiej spirali światła w piramidzie używanej przez istotę. 
Ponieważ ta druga spirala kończy się na wierzchołku, światło można 
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porównać do wiązki laserowej w sensie metafizycznym; a gdy jest 
inteligentnie skierowana, może powodować zginanie nie tylko w 
piramidzie, ale jest to rodzaj energii, z której czerpią ci, którzy są w stanie 
skupić światło wirujące w górę. Jest to możliwe dzięki kontaktowi w 
promieniu indygo z inteligentną energią. 

58.20 P Y T A J Ą C Y  Dlaczego te osoby są w stanie to zrobić? Wydaje się, że nie mają 
szkolenia; po prostu są w stanie to zrobić. 

R A  Jestem Ra. Pamiętają dyscypliny niezbędne do tej czynności, która jest 
po prostu użyteczna dla innych wibracyjnych węzłów doświadczeń 
prawdziwych kolorów. 

58.21 P Y T A J Ą C Y  W takim razie mówisz, że nie byłoby to przydatne w naszej 
obecnej gęstości. Czy będzie to przydatne w czwartej gęstości na tej 
planecie w bardzo nieodległej przyszłości? 

R A  Jestem Ra. Celem takiego skupiania energii jest budowanie, a nie 
niszczenie, i staje się to całkiem użyteczne jako, powiedzmy, alternatywa 
do metod budowania w trzeciej gęstości. 

58.22 P Y T A J Ą C Y  Czy jest to również używane do leczenia? 

R A  Jestem Ra. Nie. 

58.23 P Y T A J Ą C Y  Czy próba rozwinięcia tych cech lub możliwości zginania 
metalu itp. przynosi jakąkolwiek korzyść? To co chcę powiedzieć to to czy 
te cechy są drogowskazem rozwoju jednostki, czy też czymś innym? Na 
przykład, kiedy istota rozwija się poprzez swoje indygo, czy 
drogowskazem jej rozwoju będzie to zginanie [metalu]? 

R A  Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne zapytanie tej pracy. 

Określmy trzy spirale energii świetlnej, których przykładem jest piramida. 
Pierwsza, podstawowa spirala, która jest używana do nauki i do leczenia. 
Druga, spirala do wierzchołka, która jest używana do budowy. Trzecia, 
spirala rozpościerająca się od wierzchołka, która służy do energetyzowania. 

Kontakt z promieniem indygo niekoniecznie musi objawiać się w 
jakimkolwiek talencie lub drogowskazie, jak powiedziałeś. Są tacy, 
których energia indygo jest energią czystej istoty i nigdy się nie 
manifestuje, a jednak wszyscy są świadomi postępu takiej istoty. Inni 
mogą uczyć lub na wiele sposobów dzielić się kontaktem z inteligentną 
energią. Inni trwają w niezamanifestowanej formie, poszukując 
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inteligentnej nieskończoności. 

Tak więc manifestacja jest mniejszym drogowskazem niż ten, który jest 
wyczuwalny lub intuicyjny w odniesieniu do kompleksu 
umysłu/ciała/ducha. Ta istota fioletowego promienia znacznie bardziej 
wskazuje na prawdziwą jaźń. 

Czy są jakieś krótkie pytania lub drobne sprawy, które możemy wyjaśnić, 
jeśli to możliwe, zanim opuścimy ten instrument? 

58.24 P Y T A J Ą C Y  Cóż, miałem pytanie, co masz na myśli mówiąc o „trzeciej 
spirali”. A gdyby to było za długie, zapytałbym tylko, czy jest coś, co 
możemy zrobić, by instrument czuł się bardziej komfortowo lub by 
poprawić kontakt? 

R A  Jestem Ra. Możemy krótko odpowiedzieć. Możesz zapytać bardziej 
szczegółowo, jeśli uznasz to za pożądane podczas następnej sesji. 

Jeśli wyobrazisz sobie płomień świecy, możesz zobaczyć trzecią spiralę. 

Ten instrument jest dobrze wyważony. Wyposażenie jest dobrze 
wyrównane. Jesteście sumienni. 

Jestem Ra. Zostawiam was, moi przyjaciele, w miłości i w świetle 
Jedynego Nieskończonego Stwórcy. Dlatego idźcie naprzód, radując się 
mocą i pokojem Jedynego Nieskończonego Stwórcy. Adonai. 
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59.0 R A  Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego 
Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz. 

59.1 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś najpierw powiedzieć mi, w jakim stanie jest 
instrument i dlaczego czuje się taka zmęczona? 

R A  Jestem Ra. Stan tego instrumentu jest taki, jak podano wcześniej. Nie 
możemy naruszyć waszej wolnej woli, omawiając to drugie pytanie. 

59.2 P Y T A J Ą C Y  Czy byłoby lepszą ochroną instrumentu, gdyby Jim zmienił 
pozycję siedzącą na drugą stronę łóżka? 

R A  Jestem Ra. Nie. 

59.3 P Y T A J Ą C Y  Mam pytanie od Jima, które brzmi: „Myślę, że wniknąłem w 
tajemnicę mojej trwającej całe życie złości z powodu popełniania błędów. 
Myślę, że zawsze podświadomie zdawałem sobie sprawę z moich zdolności 
do opanowania nowych nauk, ale moje pragnienie pomyślnego 
zakończenia mojej misji na Ziemi zostało pobudzone przez grupę Oriona 
do irracjonalnej i destrukcyjnej złości, kiedy mi się coś nie udaje. Czy 
mógłbyś skomentować tę obserwację?” 

R A  Jestem Ra. Sugerowalibyśmy, że ponieważ istota ta jest świadoma 
swojej pozycji wędrowca, może również rozważyć, jakie decyzje przed 
wcieleniem podjął w odniesieniu do osobistej lub zorientowanej na siebie 
części wyboru, aby być tutaj w tym konkretnym czasie/przestrzeni. Ta 
istota jest świadoma, jak stwierdzono, że ma wielki potencjał, ale 
potencjał do czego? To jest pytanie poprzedzające wcielenie. 

Praca szóstej gęstości polega na zjednoczeniu mądrości i współczucia. Ta 
istota obfituje w mądrość. Współczucie, które pragnie zrównoważyć, ma 
jako przeciwieństwo brak współczucia. W istocie bardziej świadomej 
wyraża się to lub objawia jako brak współczucia dla siebie. Uważamy, że 
jest to suma sugerowanych pomysłów do przemyśleń, które możemy 
obecnie zaoferować bez naruszania [wolnej woli]. 

59.4 P Y T A J Ą C Y  Pod koniec drugiego głównego cyklu na Ziemi wcieliło się 
kilkaset tysięcy ludzi. Obecnie istnieje ponad cztery miliardy wcielonych. 
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Czy ponad cztery miliardy ludzi, którzy są dziś inkarnowani, byli na 
planach ziemskich, ale nie wcielili się w tamtym czasie, czy też przybyli z 
innego miejsca w ciągu ostatniego 25-tysięcznego cyklu? 

R A  Jestem Ra. Istniały trzy podstawowe podziały pochodzenia tych istot. 

Po pierwsze i przede wszystkim, osoby ze sfery planetarnej, którą 
nazywacie Maldek, będąc w stanie ponownie przyjąć trzecią gęstość, były 
stopniowo uwalniane z narzuconych na siebie ograniczeń formy. 

Po drugie, byli też ci, którzy wchodzili do trzeciej gęstości, czyli neofici, 
których wzorce wibracji pasowały do ziemskiego węzła empirycznego. Te 
następnie zostały przefiltrowane przez procesy inkarnacyjne. 

Po trzecie, w ciągu ostatnich około 200 lat doświadczyliście wielu 
odwiedzin wędrowców.  

Można zauważyć, że wszystkie możliwe okazje do inkarnacji są obecnie 
wykorzystywane ze względu na wasz proces zbiorów i możliwości, które 
on oferuje. 

59.5 P Y T A J Ą C Y  Żeby tylko wyjaśnić, czy mógłbyś mi powiedzieć w 
przybliżeniu, ile całości kompleksów umysłu/ciała/ducha zostało 
przeniesionych na Ziemię na początku tych ostatnich 75 000 lat? 

R A  Jestem Ra. Transfer, jak to nazywasz, był stopniowy. Ponad dwa 
miliardy dusz to te z Maldeka, którym udało się przejść. 

Około 1,9 miliarda dusz z różnych części stworzenia weszło w to 
doświadczenie w różnym czasie. Pozostali to ci, którzy doświadczyli 
pierwszych dwóch cykli na tej sferze lub którzy przybyli w pewnym 
momencie jako wędrowcy; niektórzy wędrowcy przebywali w tej sferze 
przez wiele tysięcy waszych lat; inni przybyli znacznie później. 

59.6 P Y T A J Ą C Y  Próbuję zrozumieć trzy spirale światła w piramidzie. Chciałbym 
zapytać o każdą z nich. 

Pierwsza spirala zaczyna się poniżej Komnaty Królowej i kończy się w 
Komnacie Królowej? Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. To jest niepoprawne. Pierwsze pojęcie światła wirującego w 
górę jest takie, jak w przypadku czerpaka, energia światła jest zbierana 
poprzez przyciąganie kształtu piramidy przez dno lub podstawę. Zatem 
pierwsza konfiguracja jest pół-spiralna. 
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59.7 P Y T A J Ą C Y  Czy byłoby to podobne do wiru, który pojawia się, spuszczając 
wodę z wanny? 

R A  Jestem Ra. Jest to poprawne, z tym wyjątkiem, że w przypadku tego 
działania przyczyna jest grawitacyjna, podczas gdy w przypadku piramidy 
wir jest taki, że światło spiralne skierowane w górę jest przyciągane przez 
pola elektromagnetyczne wytwarzane przez kształt piramidy. 

59.8 P Y T A J Ą C Y  Zatem pierwsza spirala po tej półspirali jest spiralą używaną do 
nauki i uzdrawiania. W odniesieniu do pozycji Komnaty Królowej, gdzie 
zaczyna się i kończy ta pierwsza spirala? 

R A  Jestem Ra. Spirala, która jest używana do nauki i uzdrawiania, zaczyna 
się w lub nieco poniżej pozycji Komnaty Królowej, w zależności od waszej 
ziemi i kosmicznych rytmów. Porusza się przez Komnatę Króla w ostro 
zarysowanej formie i kończy się w miejscu, w którym można zauważyć, że 
górna w przybliżeniu jedna trzecia piramidy intensyfikuje energię. 

59.9 P Y T A J Ą C Y  Zatem, pierwsza spirala jest oczywiście w jakiś sposób inna niż 
druga i trzecia spirala, ponieważ mają różne zastosowania i inne 
właściwości. Druga spirala zaczyna się wtedy na końcu pierwszej spirali i, 
jak zakładam, wznosi się do wierzchołka piramidy. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. To jest częściowo poprawne. Duża spirala zostaje 
wciągnięta w wir wierzchołka piramidy. Jednakże pewna energia świetlna 
- która ma bardziej intensywny charakter czerwieni, powiedzmy, końca 
widma - jest ponownie spiralna, powodując ogromne wzmocnienie i 
skupienie energii, która jest następnie użyta do budowy. 

59.10 P Y T A J Ą C Y  A potem trzecia spirala promieniuje ze szczytu piramidy. Czy to 
jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Robi to trzecia kompletna spirala. Zgadza się. Dobrze jest 
liczyć się z fundamentową półspiralą, która dostarcza pranę wszystkiemu, 
na co mogą wpływać trzy następujące po niej spirale światła wznoszące się 
w górę. 

59.11 P Y T A J Ą C Y  Teraz próbuję zrozumieć, co dzieje się w tym procesie. Nazwę 
pierwszą półspiralę pozycją zerową, a pozostałe trzy spirale: pierwszą, 
drugą i trzecią; pierwsza spirala to badanie i uzdrawianie. Jaka zmiana 
zachodzi w świetle od pozycji zerowej do pierwszej spirali, która sprawia, 
że ta pierwsza spirala jest dostępna do leczenia i nauki? 
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R A  Jestem Ra. Prana zgarnięta przez kształt piramidy zyskuje spójność 
kierunku energetycznego. Określenie „światło wirujące w górę” nie 
wskazuje waszej koncepcji w górę i w dół, ale wskazuje na koncepcję tego, 
co sięga do źródła miłości i światła. 

Tak więc całe światło, czyli prana, porusza się w górę, ale jego kierunek, w 
rozumieniu tego terminu, jest pozbawiony regulacji i nieprzydatny do 
pracy. 

59.12 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbym zatem założyć, że ze wszystkich punktów w 
przestrzeni światło promieniuje w naszej iluzji na zewnątrz pod kątem 
bryłowym 360°, a ten kształt czerpaka z piramidą tworzy następnie 
spójność tego promieniowania jako mechanizm ogniskowania? Czy to jest 
poprawne? 

R A  Jestem Ra. To jest dokładnie poprawne. 

59.13 P Y T A J Ą C Y  Zatem można powiedzieć, że pierwsza spirala ma inny 
współczynnik spójności niż druga. Jaka jest różnica między tą pierwszą a 
drugą spiralą? 

R A  Jestem Ra. Gdy światło jest kierowane do tego, co nazywasz pozycją 
zerową, osiąga punkt skrętu. Działa to jak kompresja światła, ogromnie 
zwielokrotniając jego spójność i zorganizowanie. 

59.14 P Y T A J Ą C Y  Czy zatem spójność i organizacja mnoży się jeszcze raz na 
początku drugiej spirali? Czy jest tylko efekt podwojenia czy wzrostu? 

R A  Jestem Ra. Trudno o tym rozmawiać w waszym języku. Nie ma efektu 
podwajania, ale transformacja ponad granicami wymiaru, tak aby światło, 
które pracowało dla tych, którzy używają go w konfiguracji 
przestrzeń/czas-czas/przestrzeń, stało się światłem działającym w tym, co 
można by uznać za międzywymiarową konfigurację czas/przestrzeń-
przestrzeń/czas. Powoduje to pozorną dyfuzję i osłabienie spiralnej 
energii. Jednakże w pozycji drugiej, jak to nazwałeś, wiele pracy można 
wykonać międzywymiarowo. 

59.15 P Y T A J Ą C Y  W piramidzie w Gizie nie było komory na drugim miejscu. Czy 
kiedykolwiek korzystałeś z pozycji drugiej, umieszczając komorę w tej 
pozycji, powiedzmy na innych planetach lub w innych piramidach? 

R A  Jestem Ra. Ta pozycja jest przydatna tylko dla tych, których zdolności 
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są takie, że są w stanie służyć jako przewodnicy tego typu skupionej 
spirali. Nikt nie chciałby próbować trenować istot trzeciej gęstości w 
takich dyscyplinach. 

59.16 P Y T A J Ą C Y  Zatem trzecia spirala promieniująca ze szczytu piramidy, jak 
mówisz, jest używana do energetyzowania. Czy możesz mi powiedzieć, co 
masz na myśli, mówiąc o „energetyzowaniu”? 

R A  Jestem Ra. Trzecia spirala jest niezwykle pełna pozytywnych efektów 
ukierunkowanej prany, a to, co jest umieszczone nad takim kształtem, 
otrzyma wstrząsy energetyzujące pola elektromagnetyczne. Może to być 
najbardziej stymulujące w zastosowaniach konfiguracji mentalnych i 
cielesnych w trzeciej gęstości. Jednakże, jeśli pozwolimy na utrzymywanie 
w miejscu przez długi czas, takie wstrząsy mogą spowodować traumę 
jednostki. 

59.17 P Y T A J Ą C Y  Czy są jakieś inne efekty kształtu piramidy poza spiralami, które 
właśnie omówiliśmy? 

R A  Jestem Ra. Istnieje kilka. Jednak ich zastosowania są ograniczone. 
Użycie pozycji komory rezonansowej to takie, które rzuca wyzwanie 
zdolności adepta do stawienia czoła samemu sobie. Jest to jeden rodzaj 
testu umysłowego, który można zastosować. Jest potężny i dość 
niebezpieczny. 

Zewnętrzna powłoka w kształcie piramidy zawiera małe wiry energii 
świetlnej, które w rękach zdolnych, skrystalizowanych istot są przydatne 
do różnych subtelnych działań związanych z leczeniem niewidzialnych ciał 
oddziałujących na ciało fizyczne. 

Innymi z tych miejsc są te, w których można uzyskać doskonały sen i 
odwrócić starzenie. Te cechy nie są ważne. 

59.18 P Y T A J Ą C Y  Jaka byłaby pozycja odwrócenia starzenia? 

R A  Jestem Ra. Około 5 do 10° powyżej i poniżej miejsca Komnaty 
Królowej, w owalnych kształtach na każdej ścianie czterobocznej 
piramidy, rozciągające się w kształt bryły w przybliżeniu w jednej czwartej 
drogi do miejsca w Komnacie Królowej. 

59.19 P Y T A J Ą C Y  Innymi słowy, gdybym wszedł w ścianę piramidy w jednej 
czwartej drogi, ale nadal pozostał trzy czwarte drogi od środka, mniej 
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więcej na poziomie powyżej podstawy Komnaty Królowej, znalazłbym 
takie miejsce? 

R A  Jestem Ra. W przybliżeniu tak. Musisz wyobrazić sobie podwójną łzę 
rozciągającą się zarówno w płaszczyźnie powierzchni piramidy, jak i na 
pół w kierunku Komnaty Królowej, rozciągającą się nad i pod nią. 
Możesz zobaczyć to jako pozycję, w której światło zostało wciągnięte w 
spiralę, a następnie ponownie się rozszerza. Ta pozycja jest czymś, co 
możesz nazwać próżnią prany. 

59.20 P Y T A J Ą C Y  Dlaczego miałoby to odwrócić proces starzenia? 

R A  Jestem Ra. Starzenie się jest funkcją wpływu różnych pól 
elektromagnetycznych na pola elektromagnetyczne kompleksu 
umysłu/ciała/ducha. W tej pozycji nie ma żadnego sygnału wejściowego 
ani zakłócenia pól, ani żadna aktywność w obrębie kompleksu pola 
elektromagnetycznego kompleksu umysłu/ciała/ducha nie pozwala na 
pełne panowanie. Próżnia wysysa wszelkie takie zakłócenia. W ten sposób 
istota nic nie czuje i jest zawieszona. 

59.21 P Y T A J Ą C Y  Czy kształt piramidy, który Jim zbudował na naszym 
podwórku, działa prawidłowo? Czy jest odpowiednio ustawiony i 
zbudowany prawidłowo? 

R A  Jestem Ra. Jest zbudowany z dobrymi tolerancjami, choć nie jest 
doskonały. Jednakże jego ustawienie powinno być takie jak to miejsce 
spoczynku dla maksymalnej skuteczności. 

59.22 P Y T A J Ą C Y  Czy masz na myśli, że jeden z boków podstawy powinien być 
wyrównany 20° na wschód od północy? 

R A  Jestem Ra. To dostosowanie byłoby skuteczne. 

59.23 P Y T A J Ą C Y  Wcześniej stwierdziłeś, że jeden z boków podstawy powinien 
być wyrównany z północą magnetyczną. Co jest lepsze, wyrównać do 
północy magnetycznej, czy do 20 ° na wschód od północy magnetycznej? 

R A  Jestem Ra. To zależy od Ciebie. Właściwe ustawienie tej sfery w tym 
czasie to północ magnetyczna. Jednakże w swoim zapytaniu zapytałeś 
konkretnie o strukturę, która była używana przez określone istoty, których 
wiry energii są bardziej zgodne z, powiedzmy, orientacją prawdziego 
zielonego koloru. Byłoby to 20° na wschód od północy. 
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Każda orientacja ma swoje zalety. Efekt jest silniejszy na północy 
magnetycznej i można go wyraźniej odczuć. Energia, choć słaba, 
pochodząca z odległego, ale wkrótce nadrzędnego kierunku, jest bardziej 
pomocna. 

Wybór nalezy do Ciebie. Jest to wybór między ilością a jakością lub 
szerokopasmową i wąskopasmową pomocą w medytacji. 

59.24 P Y T A J Ą C Y  Czy po wyrównaniu się osi planetarnych wyrównają się one 20° 
na wschód od północy, aby dostosować się do zielonej wibracji? 

R A  Jestem Ra. Obawiamy się, że to będzie ostatnie pytanie, ponieważ ta 
istota gwałtownie zwiększa swoje zniekształcenie w kierunku tego, co 
nazywasz bólem kompleksu ciała. 

Wszystko wskazuje na to, że tak się stanie. Nie możemy mówić o 
pewnikach, ale jesteśmy świadomi, że cięższe lub mniej gęste materiały 
zostaną wciągnięte w konformację z gęstszymi i lżejszymi energiami, które 
nadadzą waszemu Logosowi przebieg przez królestwa doświadczenia. 

Czy możemy teraz odpowiedzieć na jakieś krótkie pytania? 

59.25 P Y T A J Ą C Y  Tylko czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument czuł się 
bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt? 

R A  Jestem Ra. Wszystko jest dobrze. Zdajemy sobie sprawę, że w tej 
chwili doświadczasz trudności, ale nie są one spowodowane brakiem 
sumienności lub poświęcenia. 

Jestem Ra. Zostawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego 
Stwórcy. Idźcie więc naprzód, radując się mocą i pokojem Jednego 
Nieskończonego Stwórcy. Adonai. 
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60.0 R A  Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego 
Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz. 

60.1 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś mi najpierw wskazać stan instrumentu? 

R A  Jestem Ra. Jest tak jak wcześniej stwierdzono. 

60.2 P Y T A J Ą C Y  Moim zdaniem najlepszym sposobem na poprawę stanu tego 
instrumentu są okresy medytacji, po których następują okresy 
kontemplacji nad stanem i jego poprawą. Czy możesz mi powiedzieć, czy 
mam rację i rozwinąć moje myślenie? 

R A  Jestem Ra. Medytacja i kontemplacja nigdy nie są czynnościami 
niepożądanymi. Jednakże to działanie najprawdopodobniej, naszym 
zdaniem, nie zmieni znacząco predyspozycji tego instrumentu, które 
powodują fundamentalne zniekształcenia, które my i Ty uznaliśmy za 
niepokojące. 

60.3 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz mi powiedzieć, jakie jest najlepsze podejście do 
zmiany, do bardziej akceptowalnego stanu, zniekształceń, których 
doświadcza instrument? 

R A  Jestem Ra. Istnieje niewielka ilość pracy, którą instrument może 
wykonać w odniesieniu do swoich przedinkarnacyjnych decyzji 
dotyczących służby Nieskończonemu Stwórcy w tym doświadczeniu. 
Jednakże decyzja o otwarciu się bez zastrzeżeń na ofiarowanie siebie, kiedy 
służba jest postrzegana, jest tak fundamentalnym wyborem, że nie jest 
podatna na znaczące zmiany, ani nie chcielibyśmy ingerować w proces 
równoważenia, który ma miejsce w przypadku tej konkretnej istoty. 

Mądrość i współczucie, które są tak zrównoważone przez to 
podsumowanie czwartej gęstości, są pomocne dla tego szczególnego 
kompleksu umysłu/ciała/ducha. Nie jest to istota zbyt skłonna do 
sprzeczania się z czystością, z jaką wykonuje to, co uważa za najlepsze. 
Możemy to powiedzieć ze względu na znajomość samego siebie 
instrumentu, co jest jasne w tym punkcie. Jednak ta właśnie dyskusja 
może spowodować nieco mniej w pełni nieprzerwane poświęcenie się 
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służbie w jakiejkolwiek pracy, tak aby usługa mogła być kontynuowana 
przez dłuższy okres czasu/przestrzeni. 

60.4 P Y T A J Ą C Y  Mówisz więc, że fizyczne zniekształcenia, których doświadczył 
instrument, są częścią procesu równoważenia? Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. To jest niepoprawne. Fizyczne zniekształcenia są wynikiem 
tego, że instrument nie akceptuje w pełni ograniczeń, nałożonych przed 
inkarnacją, na działania istoty po rozpoczęciu pracy. Zniekształcenia 
spowodowane tą pracą, które są nieuniknione, biorąc pod uwagę plan 
wybrany przez tę istotę, są ograniczeniami i - w stopniu zgodnym z ilością 
wydatkowanej energii życiowej i fizycznej - zmęczeniem z powodu tego, 
co jest równoważne dla tego narzędzia wielu, wielu godzinom ciężkiej 
pracy fizycznej. 

Dlatego też zaproponowaliśmy myślom instrumentu możliwość 
zasugerowania jego wyższemu ja możliwości jakiejś niewielkiej rezerwy 
energii podczas pracy. Ten instrument jest w tej chwili otwarty, dopóki 
wszystkie zasoby nie zostaną wyczerpane. To jest dobre jeżeli porządane. 
Jednakże, powiedzmy, skróci to liczbę działań w tym, co można nazwać 
długim okresem czasu. 

60.5 P Y T A J Ą C Y  Czy rozłożenie ćwiczeń w dłuższych odstępach czasu, tak aby 
mieć więcej czasu między pracami, pomoże? 

R A  Jestem Ra. To już zrobiliście. Nie jest pomocną dla waszej grupy, 
utrata równowagi przez troskę o jedną część pracy nad drugą. Jeśli według 
Ciebie ten instrument jest zdolny i jeśli grupa wsparcia działa dobrze, jeśli 
wszystko jest harmonijne i jeśli pytania, które należy zadać, zostały dobrze 
przemyślane, praca jest dobrze rozpoczęta. Zbytnie podkreślanie stanu 
instrumentu jest równie szkodliwe dla skuteczności tego kontaktu, jak 
przeciwstawne zachowanie w przeszłości. 

60.6 P Y T A J Ą C Y  Oprócz pracy, niepokoją mnie fizyczne zniekształcenia 
instrumentu w okolicy rąk i ramion. Czy jest, powiedzmy, ćwiczenie 
umysłowe lub coś innego, nad czym instrument mógłby pracować, aby 
pomóc w złagodzeniu ogromnych problemów, jakie ma w tym czasie z 
rękami itp.? 

R A  Jestem Ra. Tak. 

60.7 P Y T A J Ą C Y  Czy byłoby to ćwiczenie medytacji i kontemplacji nad 
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złagodzeniem tych problemów? 

R A  Jestem Ra. Nie. 

60.8 P Y T A J Ą C Y  Co zatem musiałaby zrobić, aby złagodzić te problemy? 

R A  Jestem Ra. Jak już powiedzieliśmy, narzędzie to, czując, że brakuje mu 
współczucia, by zrównoważyć mądrość, wybrał doświadczenie 
inkarnacyjne, w wyniku którego z konieczności został umieszczony w 
sytuacjach akceptacji siebie przy braku akceptacji innych jaźni i akceptacja 
innej jaźni bez oczekiwania wzajemności lub transferu energii. Nie jest to 
łatwy program dla wcielenia, ale został uznany za właściwy przez tę istotę.  

Dlatego istota ta musi medytować i świadomie, chwila po chwili, 
akceptować jaźń w jej ograniczeniach, które zostały nałożone właśnie po 
to, by doprowadzić tę istotę do precyzyjnego dostrojenia, którego 
używamy. 

Co więcej, nauczywszy się promieniować akceptacją i miłością, nie 
oczekując nic w zamian, ta istota musi teraz zrównoważyć to, ucząc się 
akceptować dary miłości i akceptacji od innych, przez które to narzędzie 
odczuwa pewien dyskomfort przy przyjmowaniu. Te dwa równoważące 
działania pomogą tej istocie uwolnić się od zniekształcenia zwanego 
bólem. Ograniczenia te są w dużej mierze nieusuwalne. 

60.9 P Y T A J Ą C Y  Czy fakt, że instrument już był tego świadomy, był powodem, 
dla którego pierwsze zniekształcenie nie obowiązywało, uniemożliwiając 
wam przekazanie nam tego? 

R A  Jestem Ra. Jest to poprawne nie tylko dla tej istoty, która była 
świadoma tego uczenia się/nauczań przez kilka waszych lat, ale także dla 
każdej z grup wsparcia. Aż do tej sesji nie było możliwości przedstawienia 
niektórych z tych informacji. 

60.10 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Kiedy podczas ostatniej sesji mówiłeś o „wstrząsach 
energetyzujących” pochodzących ze szczytu piramidy, czy miałeś na myśli, 
że następowały one w odstępach czasu, a nie w sposób ciągły? 

R A  Jestem Ra. Te energetyzujące wstrząsy pojawiają się w różnych 
odstępach czasu, ale zbliżają się bardzo, bardzo blisko siebie, tworząc 
prawidłowo działającą piramidę. W przypadku takiej, której wymiary się 
popsuły, energia nie będzie uwalniana regularnie lub w kwantach, być 
może tak lepiej zrozumiesz nasze znaczenie. 
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60.11  P Y T A J Ą C Y  Kolejne stwierdzenie, które wygłoszę, może, ale nie musi, być 
dla mnie pouczające w moim badaniu energii piramidy, ale przyszło mi 
do głowy, że tak zwany efekt w tak zwanym Trójkącie Bermudzkim jest 
prawdopodobnie spowodowany dużą piramidą pod wodą, która uwalnia 
tę trzecią spiralę w nieciągłych i zmiennych odstępach czasu, a gdy inne 
istoty lub statki znajdują się w jej pobliżu, stwarza to sytuację, w której 
zmieniają kontinuum czasoprzestrzenne w pewnym sensie. Czy to jest 
poprawne? 

R A  Jestem Ra. Tak. 

60.12 P Y T A J Ą C Y  Zatem ta trzecia spirala ma energetyzujący efekt, który, jeśli jest 
wystarczająco silny, faktycznie zmieni kontinuum przestrzeni/czasu. Czy 
taka zmiana ma pożytek lub wartość? 

R A  Jestem Ra. W rękach kogoś z piątej gęstości lub wyższej, ta konkretna 
energia może zostać wykorzystana w celu przekazania informacji, miłości 
lub światła na odległości, które można by uznać za duże, ale które z tą 
energią mogą być uważane za międzywymiarowe skoki. Istnieje również 
możliwość podróżowania z wykorzystaniem tej formacji energii. 

60.13 P Y T A J Ą C Y  Czy ta podróż byłaby natychmiastowym typem związanym z ... 
nie z efektem procy, ale z efektem używanym głównie przez istoty szóstej 
gęstości? A może chodzi o efekt procy, o którym mówisz? 

R A  Jestem Ra. Pierwszy efekt jest tym, o którym mówimy. Możesz 
zauważyć, że kiedy uczysz się, powiedzmy, zrozumienia lub dyscypliny 
osobowości, każda z tych konfiguracji prany jest dostępna dla istoty bez 
pomocy tego kształtu. Piramidę w Gizie można postrzegać jako 
metafizyczne koła treningowe. 

60.14 P Y T A J Ą C Y  Czy zatem duża podwodna piramida u wybrzeży Florydy jest 
jedną z piramid balansujących zbudowanych przez Ra, czy też jakiegoś 
innego kompleksu pamięci społecznej? A jeśli tak, to którego? 

R A  Jestem Ra. Ta piramida, o której mówisz, była piramidą, której 
budowa była wspomagana przez istoty kompleksu pamięci społecznej 
szóstej gęstości, pracujące z Atlantydami przed naszą pracą z, jak ich 
nazywacie, Egipcjanami. 

60.15 P Y T A J Ą C Y  Wspomniałeś o współpracy z jedną inną grupą niż Egipcjanie. 
Kim oni byli? 
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R A  Jestem Ra. Były to istoty z Ameryki Południowej. Podzieliliśmy nasze 
siły, aby pracować w tych dwóch kulturach. 

60.16 P Y T A J Ą C Y  Zatem kształt piramidy, jak rozumiem, został uznany przez 
wasz kompleks pamięci społecznej w tamtym czasie za niezwykle ważny 
jako, powiedziałbym, fizyczny środek wspomagający rozwój duchowy. W 
tym szczególnym momencie ewolucji naszej planety wydaje się, że 
kładziesz niewielki nacisk na ten kształt lub nie kładziesz go wcale. Czy to 
jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. Naszym zaszczytem/obowiązkiem jest próba 
usunięcia zniekształceń, jakie użycie tego kształtu spowodowało w 
myśleniu waszych narodów oraz w działaniach niektórych waszych istot. 
Nie zaprzeczamy, że takie kształty są skuteczne, ani nie ukrywamy ogólnej 
istoty tej skuteczności. Pragniemy jednak zaoferować nasze zrozumienie, 
choć jest ono ograniczone, że - w przeciwieństwie do naszych naiwnych 
przekonań sprzed wielu tysięcy lat - optymalny kształt inicjacji nie 
istnieje. 

Pozwólcie, że rozwiniemy tę kwestię. Kiedy pomagały nam istoty szóstej 
gęstości podczas naszych własnych doświadczeniach trzeciej gęstości, my 
nie będąc skrajnie wojowniczy, stwierdziliśmy, że ta nauka jest pomocna. 
W naszej naiwności w trzeciej gęstości nie rozwinęliśmy wzajemnych 
relacji na zasadzie waszego systemu barteru lub systemu pieniężnego a 
władzą. W rzeczywistości byliśmy bardziej filozoficzną planetą trzeciej 
gęstości niż wasza własna, a nasze wybory biegunowości były znacznie 
bardziej skoncentrowane na, powiedzmy, zrozumieniu transferów energii 
seksualnej i odpowiednich relacji między sobą a innymi jaźniami. 

Spędziliśmy dużo większą część naszej przestrzeni/czasu pracując z 
niezamanifestowaną istotą. W tej mniej złożonej atmosferze posiadanie 
tego urządzenia do nauki/nauczania było dość pouczające, a my 
odnieśliśmy korzyść bez zniekształceń, które znaleźliśmy wśród waszych 
ludzi. 

Skrupulatnie zanotowaliśmy te różnice w Wielkiej Księdze Stworzenia, że 
taka naiwność nie będzie już potrzebna. 

Wierzymy, że w tej przestrzeni/czasie możemy wam najlepiej służyć, 
stwierdzając, że piramida do medytacji, wraz z innymi zaokrąglonymi i 
łukowatymi lub spiczastymi, okrągłymi kształtami, jest dla was pomocna. 
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Jednakże z naszych obserwacji wynika, że ze względu na złożoność 
wpływów na niezamanifestowaną istotę w tym węźle przestrzeni/czasu 
wśród waszych planetarnych ludów, najlepiej jest, aby postęp kompleksu 
umysłu/ciała/ducha odbywał się bez, jak je nazywacie, pomocy 
naukowych - ponieważ korzystając z pomocy naukowych, jednostka 
przyjmuje na siebie Prawo Odpowiedzialności za przyspieszenie lub 
zwiększenie tempa uczenia się/nauczania. Jeśli to większe zrozumienie, 
jeśli możemy użyć tego błędnego określenia, nie zostanie wprowadzone w 
życie w chwilowym doświadczeniu istoty, wówczas użyteczność pomocy 
naukowej staje się negatywna. 

60.17 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Nie wiem, czy to pytanie doprowadzi do 
jakiegokolwiek użytecznego kierunku, ale myślę, że muszę je zadać. Czym 
była Arka Przymierza i do czego służyła? 

R A  Jestem Ra. Arka Przymierza była miejscem, w którym złożono to, co 
najświętsze, według zrozumienia tego, zwanego Mojżeszem. Artykuł tam 
umieszczony został nazwany przez wasze narody dwiema tablicami 
zwanymi Dziesięcioma Przykazaniami. Nie było dwóch tablic. Było jedno 
pismo w zwoju. Zostało to umieszczone wraz z najdokładniejszymi 
opisami różnych istot, przedstawiającymi ich przekonania dotyczące 
stworzenia przez Jedynego Stwórcę. 

Ta Arka została zaprojektowana, aby stanowić miejsce, z którego kapłani, 
jak nazywacie tych zniekształconych pragnieniem służenia swoim 
braciom, mogli czerpać swoją moc i odczuwać obecność Jedynego 
Stwórcy. Należy jednak zauważyć, że cała ta aranżacja została 
zaprojektowana nie przez tego znanego Konfederacji jako Jahwe, ale raczej 
przez negatywne istoty preferujące tę metodę tworzenia elity zwanej 
Synami Lewiego. 

60.18 P Y T A J Ą C Y  Czy było to wtedy urządzenie do komunikacji? Powiedziałeś, że 
oni również czerpali z tego moc. Jaki rodzaj mocy? Jak to działało? 

R A  Jestem Ra. Zostało one naładowane za pomocą materiałów, z których 
zostało zbudowane, otrzymując pole elektromagnetyczne. W ten sposób 
stało się obiektem mocy. A dla tych, których wiara była nieskalana przez 
niesprawiedliwość lub separację, ta moc, zaprojektowana dla negatywu, 
stała się pozytywna i jest taka do dnia dzisiejszego dla tych, którzy są 
naprawdę w harmonii z doświadczeniem służby.  

Tak więc negatywne siły częściowo odniosły sukces, ale pozytywnie 
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zorientowany Mojsze, jak nazywano tę istotę, dał waszym planetarnym 
ludom możliwość ścieżki do Jedynego Nieskończonego Stwórcy, która 
jest całkowicie pozytywna. 

Jest to cecha wspólna każdego z waszych ortodoksyjnych systemów 
religijnych, które zostały nieco zmieszane pod względem orientacji, ale 
oferują czystą ścieżkę dla Jedynego Stwórcy, którą widzi czysty 
poszukiwacz. 

60.19 P Y T A J Ą C Y  Gdzie jest teraz Arka Przymierza? Gdzie ona się znajduje? 

R A  Jestem Ra. Powstrzymujemy się od odpowiedzi na to pytanie ze 
względu na fakt, że ona nadal istnieje i nie jest tą dla której chcielibyśmy 
naruszyć wolną wolę waszych narodów, lokalizując ją. 

60.20 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Próbując zrozumieć energie - energie twórcze - 
przyszło mi do głowy, że naprawdę nie rozumiem, dlaczego bezużyteczne 
ciepło jest generowane, gdy nasza Ziemia przechodzi z trzeciej do czwartej 
gęstości. Wiem, że ma to związek z dysharmonią między wibracjami 
trzeciej i czwartej gęstości, ale nie rozumiem, dlaczego miałoby to 
objawiać się jako fizyczne ogrzewanie Ziemi. Czy możesz mnie oświecić 
na ten temat? 

R A  Jestem Ra. Pojęcia są nieco trudne do zgłębienia w waszym języku. 
Postaramy się jednak porozmawiać na ten temat.  

Jeśli istota nie jest w harmonii ze swoimi okolicznościami, czuje 
wewnętrzne pieczenie. Temperatura fizycznego wehikułu jeszcze się nie 
podnosi, tylko ciepło gniewu lub łez, jak możemy opisać tę dysharmonię. 
Jeśli jednak istota będzie trwać przez długi okres przestrzeni/czasu w 
odczuwaniu tego emocjonalnego ciepła i dysharmonii, cały kompleks 
ciała zacznie rezonować z tą dysharmonią, a dysharmonia pojawi się jako 
rak lub inne zwyrodnieniowe zniekształcenia tego co nazywasz zdrowiem. 

Kiedy cały planetarny system ludów i kultur wielokrotnie doświadcza 
dysharmonii na wielką skalę, ziemia pod stopami tych istot zacznie 
rezonować z tą dysharmonią. Ze względu na naturę fizycznego nośnika 
dysharmonia objawia się jako blokada wzrostu lub niekontrolowany 
wzrost, ponieważ podstawową funkcją kompleksu cielesnego kompleksu 
umysłu/ciała/ducha jest wzrost i utrzymanie. 

W przypadku waszej planety, celem planety jest utrzymanie orbity i 
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właściwego położenia lub orientacji w odniesieniu do innych wpływów 
kosmicznych. Aby to się działo prawidłowo, wnętrze waszej sfery jest 
gorące, z fizycznego punktu widzenia. W ten sposób zamiast 
niekontrolowanego wzrostu, zaczynasz doświadczać niekontrolowanego 
ciepła i jego ekspansywnych konsekwencji. 

60.21 P Y T A J Ą C Y  Czy Ziemia jest wypełniona na całej długości od jednej strony 
do drugiej? 

R A  Jestem Ra. Można powiedzieć, że wasza sfera ma charakter plastra 
miodu. Środek jest jednak stały, jeśli tak można nazwać to, co jest 
stopione. 

60.22 P Y T A J Ą C Y  A natura plastra miodu - czy istnieją wcielone istoty trzeciej 
gęstości żyjące na obszarach plastra miodu? Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Kiedyś było to poprawne. To nie jest poprawne w obecnej 
przestrzeni/czasie. 

60.23 P Y T A J Ą C Y  I nie ma tam - Czy istnieją jakieś wewnętrzne cywilizacje lub 
istoty żyjące na tych obszarach, które są innymi niż fizycznie wcielonymi, 
które czasami pojawiają się i materializują na powierzchni Ziemi? 

R A  Jestem Ra. Jak zauważyliśmy, są tacy, którzy robią to, o czym mówisz. 
Co więcej, istnieją pewne istoty z płaszczyzny wewnętrznej tej planety, 
które wolą na tych obszarach dokonać pewnej materializacji w widocznej 
trzeciej gęstości. Są też, powiedzmy, bazy w tych obszarach tych [istot] z 
innych miejsc, zarówno pozytywnych jak i negatywnych. Są opuszczone 
miasta. 

60.24 P Y T A J Ą C Y  Do czego te bazy są używane przez tych z innych miejsc? 

R A  Jestem Ra. Te bazy są używane do pracy nad materializacją 
potrzebnego sprzętu do komunikacji z istotami trzeciej gęstości oraz jako 
miejsca spoczynku dla niektórych urządzeń, które moglibyście nazwać 
małymi statkami. Są one używane do nadzoru, gdy jest to wymagane 
przez istoty. W ten sposób niektórzy nauczyciele Konfederacji, 
powiedzmy, przemawiają częściowo za pomocą tych instrumentów 
nadzoru, po skomputeryzowanych liniach, a gdy pożądana jest 
informacja, a ci, którzy o nią proszą, mają odpowiedni poziom wibracji, 
sama istota Konfederacji może przemówić. 

60.25 P Y T A J Ą C Y  Czy mam zatem rozumieć, że istota Konfederacji potrzebuje 
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sprzętu komunikacyjnego i statku, aby komunikować się z wcielonym 
bytem trzeciej gęstości proszącym o informacje? 

R A  Jestem Ra. To jest niepoprawne. Jednakże wielu z waszych narodów 
prosi o te same podstawowe informacje powtarzając to w ogromnych 
ilościach, a mówienie w nieskończoność przez kompleks pamięci 
społecznej o potrzebie medytacji jest marnotrawstwem znacznych 
zdolności takich kompleksów pamięci społecznej. 

Tak więc, niektóre istoty zatwierdziły przy pomocy Rady Saturna 
umieszczenie i utrzymanie tych przekaźników wiadomości dla tych, 
których potrzeby są proste, w ten sposób rezerwując zdolności członków 
Konfederacji dla tych, którzy już medytują i przyswajają informacje, 
którzy są następnie gotowi na dodatkowe informacje. 

60.26 P Y T A J Ą C Y  Przez ostatnie 30 lat było dużo informacji i wiele zamieszania, i 
tak naprawdę powiedziałbym, że Prawo Pomieszania, pozwalając sobie na 
mały żart, [chichot] pracowało po godzinach, dostarczając informacje do 
katalizy duchowej grupom, które o to proszą. Wiemy, że zarówno 
pozytywnie, jak i negatywnie nastawione kompleksy pamięci społecznej 
dokładały się do tych informacji, jak tylko mogą. Doprowadziło to do 
pewnego stanu apatii w wielu przypadkach w odniesieniu do informacji 
przez wielu, którzy naprawdę szukają, ale zostali powstrzymani przez stan 
tego, co mógłbym nazwać duchową entropią w tych informacjach. 

Czy możesz skomentować to i mechanizmy łagodzenia tych problemów? 

R A  Jestem Ra. Możemy to skomentować. 

60.27 P Y T A J Ą C Y  Tylko jeśli uznasz to za ważne, proszę o komentarz. Jeśli uznasz 
to za nieważne, pominiemy to. 

R A  Jestem Ra. Ta informacja jest do pewnego stopnia znacząca, ponieważ 
dotyczy naszej własnej misji w tym czasie. 

My, członkowie Konfederacji, jesteśmy na wezwanie tych na waszej 
planecie. Jeśli wezwanie, choć szczere, ma dość niski poziom, powiedzmy, 
świadomości systemu, za pomocą którego może nastąpić duchowa 
ewolucja, wówczas możemy zaoferować tylko te informacje, które są 
przydatne dla tego konkretnego wzywającego. To jest podstawowa 
trudność. Istoty otrzymują podstawowe informacje o Pierwotnej Myśli i 
środkach - to jest medytacji i służbie innym - dzięki którym można 



40 KONTAKT Z RA: NAUCZANIE PRAWA JEDNOŚCI 

uzyskać tę Pierwotną Myśl. 

Zwracamy uwagę, że jako członkowie Konfederacji mówimy o istotach 
zorientowanych pozytywnie. Uważamy, że grupa Oriona ma dokładnie te 
same trudności. 

Po otrzymaniu tej podstawowej informacji nie jest ona wprowadzana w 
życie w sercu ani w doświadczeniu życiowym, ale zamiast tego grzechota 
w zniekształceniach kompleksu umysłu, jak klocek, który stracił swoje 
miejsce i po prostu bezużytecznie toczy się z boku na bok, a jednocześnie 
istota wciąż wzywa. Dlatego te same podstawowe informacje są 
powtarzane. Ostatecznie istota decyduje, że jest zmęczona powtarzającymi 
się informacjami. Jeśli jednak istota zastosuje w praktyce to, co jest jej 
dane, nie znajdzie powtórzenia, chyba że jest to potrzebne. 

60.28 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Czy czakry lub centra energetyczne ciała są 
powiązane lub działają jak lej energii piramidy? 

R A  Jestem Ra. Nie. 

60.29 P Y T A J Ą C Y  Czy istniał cel mumifikacji, który miałaby coś wspólnego z 
czymkolwiek innym niż pochówek ciała? 

R A  Jestem Ra. Chociaż chcielibyśmy wam opowiedzieć o tym 
zniekształceniu naszych planów budowy piramidy, możemy powiedzieć 
bardzo niewiele, ponieważ intencje były dość zróżnicowane; a 
zastosowania, chociaż wielu uważało je za pozytywne, należały do 
niepozytywnego źródła generowania. Nie możemy mówić na ten temat, 
nie naruszając pewnych podstawowych bilansów energetycznych 
pomiędzy pozytywnymi i negatywnymi siłami na waszej planecie. Można 
powiedzieć, że ofiarujący siebie czuli, że służą innym. 

60.30 P Y T A J Ą C Y  Jaka to była cywilizacja, która pomogła Ra w użyciu kształtu 
piramidy, gdy Ra był w trzeciej gęstości? 

R A  Jestem Ra. Wasi ludzie lubią nazewnictwo. Te istoty rozpoczęły swoją 
podróż z powrotem do Stwórcy i nie doświadczają już czasu. 

60.31 P Y T A J Ą C Y  Instrument chciał wiedzieć, czy podczas używania wahadła do 
odkrywania centrów energii, ruch w przód i w tył oznacza cokolwiek 
innego niż ruch kołowy? 

R A  Jestem Ra. To powinno być ostatnie pytanie, chociaż ta istota wciąż 
dostarcza nam energii. Doświadcza zniekształcenia w kierunku bólu. 
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Rotacje omówiono1, powiemy tylko, że słaby ruch w przód i w tył 
wskazuje na częściową blokadę, chociaż nie na całkowitą blokadę. Silny 
ruch w przód i w tył wskazuje na odwrócenie blokady, która jest 
nadmierną stymulacją czakry lub centrum energii, która występuje w celu 
zrównoważenia pewnych trudności w aktywności kompleksu ciała lub 
umysłu. Ten warunek nie jest pomocny dla istoty, ponieważ jest 
niezrównoważony. 

Czy są jakieś krótkie pytania, zanim opuścimy ten instrument? 

60.32 P Y T A J Ą C Y  Tylko czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument czuł się 
bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt? 

R A  Jestem Ra. Weselcie się, przyjaciele. Wszystko jest w porządku i należy 
zarekomendować waszą sumienność.  

Zostawiamy was w miłości i świetle Jedynego Nieskończonego Stwórcy. 
Radujcie się więc i idźcie w pokoju i chwale Jedynego Nieskończonego 
Stwórcy. Jestem Ra. Adonai. 

                                                            
1  Omówiono w 58.5. 
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61.0 R A  Jestem Ra. Pozdrawiam was, przyjaciele, w miłości i w świetle 
Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz. 

61.1 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś mi podać stan instrumentu? 

R A  Jestem Ra. Poprawia się energia życiowa tego instrumentu. 
Zniekształcenia kopleksu fizycznego są dość wyraźne w tej 
przestrzeni/czasie i następuje spadek energii w kompleksie fizycznym. 

61.2 P Y T A J Ą C Y  Czy jest coś szczególnego, co instrument mógłby zrobić, aby 
poprawić kondycję fizyczną? 

R A  Jestem Ra. Ten instrument ma dwa czynniki wpływające na 
zniekształcenia ciała. Jest to wspólne dla wszystkich, którzy dzięki 
starszeństwu wibracji osiągnęli poziom wibracyjny kompleksów 
świadomości na poziomie zielonego promienia. 

Pierwszym z nich są napływy, które zmieniają się w przewidywalny sposób 
z cyklu na cykl. W tej konkretnej istocie cykliczne kompleksy w tym 
węźle przestrzeni/czasu nie sprzyjają fizycznym poziomom energii. 

Drugą konsekwencją tego warunku jest to, co moglibyśmy nazwać 
stopniem sprawności umysłowej w używaniu katalizatora, w szczególności 
do uczenia się zaprogramowanych lekcji, a ogólniej, lekcji miłości. 

Ten instrument, w przeciwieństwie do niektórych istot, ma pewne dalsze 
zniekształcenia z powodu zastosowania warunków przedinkarnacyjnych. 

61.3 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz rozwinąć, co masz na myśli mówiąc o „cyklicznych 
napływach energii?” 

R A  Jestem Ra. Istnieją cztery rodzaje cykli, które są podane w momencie 
wejścia we wcielenie. Ponadto istnieją bardziej kosmiczne i mniej 
uregulowane napływy, które od czasu do czasu wpływają na uwrażliwiony 
kompleks umysłu/ciała/ducha. Cztery rytmy są do pewnego stopnia znane 
waszym ludziom i nazywane są biorytmami. 
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Istnieje czwarty cykl, który możemy nazwać cyklem bramy magii adepta 
lub ducha. Jest to cykl, który zamyka się w około osiemnastu cyklach 
dobowych. 

Wzorce kosmiczne są również funkcją momentu inkarnacyjnego wejścia i 
mają związek z satelitą, którego nazywasz Księżycem, planetami tej 
galaktyki, galaktycznym słońcem, a w niektórych przypadkach napływami 
z głównych galaktycznych punktów przepływu energii.1 

61.4 P Y T A J Ą C Y  Czy pomocne byłoby wykreślenie cykli dla instrumentu i próba 
umieszczenia tych sesji w najbardziej korzystnych punktach w odniesieniu 
do cyklu? 

R A  Jestem Ra. Na to konkretne zapytanie nie mamy odpowiedzi. 

Można zauważyć, że trójka w tej triadzie wnosi do tego wzorca energii, 
którym jest Ra. Tak więc każdy wkład energetyczny triady ma znaczenie. 

Możemy powiedzieć, że chociaż te systemy informacyjne są interesujące, 
to wpływają one tylko na tyle, na ile zaangażowana istota lub istoty nie 
wykorzystały całkowicie efektywnie katalizatora, a zatem zamiast 
akceptować, powiedzmy, negatywne lub wsteczne momenty lub okresy 
bez zbędnego uprzedzenia, mają zniekształcenia w kierunku zachowania 
tych zniekształceń w celu rozpracowania niewykorzystanego katalizatora. 

Należy zauważyć, że psychiczny atak na tę istotę trwa nadal, chociaż w 
tym momencie jest skuteczny tylko w fizycznych zniekształceniach 
prowadzących do dyskomfortu. 

Możemy zasugerować, że zawsze warto obserwować mapę drogową, 
zarówno cykli, jak i wpływów planetarnych i innych wpływów 
kosmicznych, ponieważ można zobaczyć pewne szerokie drogi lub 
możliwości. Przypominamy jednak, że ta grupa jest zespołem. 

61.5 P Y T A J Ą C Y  Czy jest jakiś sposób, w jaki moglibyśmy, jako zespół, zrobić 
coś, co zmniejszy wpływ psychicznego ataku na instrument i 
zoptymalizuje możliwości komunikacyjne? 

                                                            
1  Aby zobaczyć wykres przedstawiający 18-dniowy cykl adepta, zobacz „Serię 

zasobów". Aby zobaczyć narzędzie do tworzenia wykresów innych biorytmów, 
wejdź na www.bring4th.org/biorhythms/ 
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R A  Jestem Ra. Daliśmy Ci informacje dotyczące tego, co pomaga temu 
konkretnemu kompleksowi umysłu/ciała/ducha. Nie możemy dalej 
mówić. Jest to nasza opinia, którą pokornie oferujemy, że każdy jest w 
niezwykłej harmonii z każdym dla tej szczególnej iluzji trzeciej gęstości w 
tym węźle przestrzeni/czasu. 

61.6 P Y T A J Ą C Y  Chcę zadać kilka pytań, które Jim miał tutaj na temat ćwiczeń 
uzdrawiania. Po pierwsze, w ćwiczeniu uzdrawiania dotyczącym ciała, co 
masz na myśli mówiąc, że dyscyplina ciała ma do czynienia z równowagą 
między miłością a mądrością w używaniu ciała w jego naturalnych 
funkcjach? 

R A  Jestem Ra. Będziemy mówić krócej niż zwykle, ze względu na 
wykorzystanie przekazanej energii przez ten instrument. Dlatego prosimy 
o dalsze pytania, jeśli nasza odpowiedź nie jest wystarczająca. 

Kompleks ciała ma naturalne funkcje. Wiele z nich ma związek z 
niezamanifestowaną jaźnią i zwykle nie wymaga balansowania.  

Istnieją naturalne funkcje, które mają związek z inną jaźnią. Wśród nich 
są dotykanie, kochanie, życie seksualne oraz chwile, kiedy towarzystwo 
drugiej osoby jest pożądane by zwalczyć rodzaj samotności, która jest 
naturalną funkcją ciała, w przeciwieństwie do tych typów samotności, 
które są związane z kompleksem umysłu/emocji lub duchowym. 

Kiedy te naturalne funkcje można zaobserwować w życiu codziennym, 
można je zbadać, aby można było zaobserwować miłość do siebie i do 
innych jaźni w porównaniu z mądrością dotyczącą korzystania z funkcji 
naturalnych. Jest wiele fantazji i zbłąkanych myśli, które można rozpoznać 
u większości waszych ludzi w tym procesie równoważenia. 

Równie zrównoważone jest wycofanie się z potrzeby tych naturalnych 
funkcji w stosunku do innych jaźni. Z jednej strony jest nadmiar miłości. 
Należy ustalić, czy jest to miłość do siebie, czy do innej jaźni, czy też i 
jedno i drugie. Z drugiej strony istnieje przewaga w kierunku mądrości. 

Dobrze jest znać kompleks ciała, aby był sprzymierzeńcem, 
zrównoważonym i gotowym do wyraźnego użycia jako narzędzia; dla 
każdej funkcji, ciała mogą być używane w coraz wyższych, jeśli wolisz, 
kompleksach energii z inną jaźnią.  

Bez względu na zachowanie, ważnym balansowaniem jest zrozumienie 
każdej interakcji na tym poziomie z innymi jaźniami, tak więc czy 
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równowaga może być miłością/mądrością czy mądrością/miłością, inna 
jaźń jest postrzegana przez ja w zrównoważonej konfiguracji, a jaźń jest w 
ten sposób wolna do dalszej pracy. 

61.7 P Y T A J Ą C Y  Drugie pytanie: czy mógłbyś podać przykład, jak uczucia 
wpływają na części ciała i doznania ciała? 

R A  Jestem Ra. Mówienie ogólnie o tych mechanizmach jest prawie 
niemożliwe, ponieważ każda istota o odpowiednim stażu ma swoje własne 
programowanie. W przypadku mniej świadomych istot możemy 
powiedzieć, że połączenie będzie często wydawać się przypadkowe, 
ponieważ wyższa jaźń kontynuuje wytwarzanie katalizatora, dopóki 
występuje skrzywienie. W każdym zaprogramowanym człowieku 
wrażliwość jest znacznie bardziej aktywna i, jak powiedzieliśmy, ten 
katalizator, który nie jest w pełni używany przez umysł i ducha, jest 
przekazywany ciału. 

W ten sposób możecie zobaczyć w tej istocie drętwienie ramion i dłoni, co 
oznacza, brak poddania się przez tę istotę utracie kontroli nad życiem. 
Tak więc ten dramat rozgrywa się w kompleksie zniekształceń fizycznych. 

W pytającym możemy zobaczyć pragnienie, aby nie niosła obciążenia, 
które niesie, a które objawia się jako fizyczna manifestacja bólu mięśni 
używanych do noszenia. To, co naprawdę trzeba nieść, to 
odpowiedzialność przedinkarnacyjną, która wydaje się wysoce 
niewygodna. 

W przypadku skryby widzimy znużenie i odrętwienie uczuć wynikające z 
braku zastosowania katalizatora, który ma uwrażliwić tę istotę na dość 
znaczące napływy nieznanych mu kompleksów zniekształceń na poziomie 
psychiczno-emocjonalnym i duchowym. Gdy odrętwienie usuwa się samo 
z wyższych lub bardziej wrażliwych kompleksów, zniekształcenia w 
kompleksie ciała znikną. Dotyczy to również innych przykładów. 

Zauważylibyśmy w tym czasie, że całkowicie efektywne wykorzystanie 
katalizatora na waszej płaszczyźnie jest niezwykle rzadkie. 

61.8 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz mi powiedzieć, czy jesteś w stanie nam przekazać 
takie informacje w odniesieniu do Pierwszego Zniekształcenia lub Prawa 
Pomieszania? 

R A  Jestem Ra. Każdy z nich jest już świadomy tej informacji. 
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Każdy inny czytelnik może wydobyć sedno znaczenia z tej dyskusji bez 
zainteresowania źródłami przykładów. Gdyby każdy z nich nie był w pełni 
świadomy tych odpowiedzi, nie moglibyśmy mówić. 

Interesujące jest to, że w wielu swoich zapytaniach prosisz o 
potwierdzenie, a nie o informacje. To jest dla nas do przyjęcia. 

61.9 P Y T A J Ą C Y  Wydaje mi się, że to podkreśla cel fizycznej inkarnacji. Chodzi 
o to, aby poprzez własne procesy myślowe dojść do przekonania o 
rozwiązaniu problemów i zrozumienia w całkowicie bezstronnej lub 
całkowicie wolnej sytuacji bez żadnego dowodu lub czegokolwiek, co 
uważalibyście za dowód - dowód to bardzo kiepskie słowo samo w sobie. 
Czy możesz rozwinąć moją koncepcję? 

R A  Jestem Ra. Twoja opinia jest wymowna, choć nieco zagmatwana w 
powiazaniach między wolnością wyrażaną przez subiektywną wiedzę a 
wolnością wyrażaną przez subiektywną akceptację. Istnieje między nimi 
znacząca różnica. 

Nie jest to wymiar poznania, nawet subiektywnego, z powodu braku 
przeglądu kosmicznych i innych wpływów, które wpływają na każdą 
sytuację, która wytwarza katalizator. Subiektywna akceptacja tego, co jest 
w danej chwili i odnalezienie miłości w tej chwili jest większą wolnością. 

To, co znane jest jako subiektywna wiedza bez dowodu, jest w pewnym 
stopniu kiepskim przyjacielem, ponieważ będą istnieć anomalie bez 
względu na to, ile informacji zostanie zebranych z powodu zniekształceń, 
które tworzą trzecią gęstość. 

61.10 P Y T A J Ą C Y  OK. Trzecie pytanie, które mam tutaj, brzmi: czy mógłbyś 
podać przykłady biegunowości ciała? 

R A  Jestem Ra. W ciele istnieje wiele biegunów, które odnoszą się do 
równoważenia centrów energetycznych różnych ciał niezamanifestowanej 
istoty. Dobrze jest zbadać te polaryzacje, aby pracować nad uzdrawianiem. 

Każda istota jest oczywiście potencjalną spolaryzowaną częścią innej jaźni. 

61.11 P Y T A J Ą C Y  Mówi się tutaj, że wydaje się, że właściwym ćwiczeniem 
równoważącym dla wszystkich doznań ciała byłaby jakaś forma 
bezczynności, taka jak medytacja lub kontemplacja. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Jest to w dużej mierze błędne. Równoważenie wymaga 
stanu medytacji, aby praca mogła zostać wykonana. Jednakże 
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równoważenie doznania wiąże się z analizą doznania, ze szczególnym 
uwzględnieniem wszelkich zachwiań równowagi między miłością a 
mądrością lub pozytywem i negatywem. Wtedy to, czego brakuje w 
zrównoważonym doznaniu, jest, tak jak w przypadku każdego 
równoważenia, dopuszczone, aby zaistnieć po tym, jak doznanie zostanie 
zapamiętane i przywołane z taką szczegółowością, że przytłoczy zmysły. 

61.12 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś mi powiedzieć, dlaczego tak ważne jest, aby 
przybory i inne rzeczy były tak starannie wyrównane w stosunku do 
instrumentu i dlaczego tylko niewielkie zagięcie na prześcieradle przy 
instrumencie powoduje problem z odbiorem Ra? 

R A  Jestem Ra. Możemy spróbować wyjaśnić. Ten kontakt jest 
wąskopasmowy. Instrument jest bardzo czuły. Dzięki temu mamy dobre 
wejście w niego i możemy z niego korzystać na coraz bardziej 
satysfakcjonującym poziomie. 

Jednakże stan transu nie jest, powiedzmy, stanem, który nie pozostawia 
śladów na tym instrumencie. Dlatego obszar powyżej wejścia do 
fizycznego kompleksu tego instrumentu musi być urztrzymany w 
porządku, aby uniknąć dyskomfortu dla instrumentu, zwłaszcza gdy 
ponownie wchodzi on do kompleksu ciała. 

Przybory dostarczają instrumentowi bodźców sensorycznych i wizualizacji 
umysłowej, które pomagają w rozpoczęciu transu. Staranne ich ułożenie 
jest ważne dla grupy energetyzującej, ponieważ jest przypomnieniem tej 
grupie wsparcia, że nadszedł czas na pracę. 

Zachowania rytualne są wyzwalaczami wielu energii grupy wsparcia. Być 
może zauważyliście, że w działaniach zużywa się więcej energii, ponieważ 
liczba ta wzrosła z powodu długotrwałego, powiedzmy, efektu takich 
rytualnych działań. 

To nie pomogłoby innej grupie, ponieważ zostało zaprojektowane dla 
tego konkretnego systemu kompleksów umysłu/ciała/ducha, a zwłaszcza 
dla tego instrumentu. 

Przekazana energia jest wystarczająca na jeszcze jedno długie zapytanie. 
Nie chcemy wyczerpać tego instrumentu. 

61.13 P Y T A J Ą C Y  OK, to spytam o to. Czy możesz nam powiedzieć, jaki jest cel 
przednich płatów mózgu i jakie są warunki niezbędne do ich aktywacji? 
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R A  Jestem Ra. Powiedzmy, że płaty czołowe mózgu będą miały znacznie 
większe zastosowanie w czwartej gęstości. 

Podstawowym stanem psychicznym/emocjonalnym tego dużego obszaru 
tak zwanego mózgu jest radość lub miłość w jej twórczym sensie. Zatem 
energie, które omówiliśmy w odniesieniu do piramid - całe leczenie, 
nauka, budowanie i energetyzowanie - znajdują się w tym obszarze. To 
jest obszar, na który wybiera się adept. Jest to obszar, który działając 
poprzez pień i korzeń umysłu, nawiązuje kontakt z inteligentną energią i 
poprzez tę bramę z inteligentną nieskończonością. 

Czy są jakieś pytania, zanim opuścimy ten instrument? 

61.14 P Y T A J Ą C Y  Tylko czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument czuł się 
bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt? 

R A  Jestem Ra. Ten instrument jest nieco zniekształcony, ale każdy ma się 
dobrze. Jesteście sumienni. Dziękujemy za dalsze obserwowanie 
wyrównania [przyborów] i prosimy, abyście na każdym poziomie nadal 
byli tak wymagający, ponieważ to podtrzyma kontakt. 

Jestem Ra. Zostawiam was w miłości i świetle Jednego Nieskończonego 
Stwórcy. Idźcie, moi przyjaciele, radując się mocą i pokojem Jedynego 
Nieskończonego Stwórcy. Adonai. 
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62.0 R A  Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego 
Nieskończonego Stwórcy. 

Zanim zaczniemy, czy możemy poprosić, aby przejść po okręgu wokół 
tego instrumentu, a następnie niech każdy z grupy wspierającej zrobi 
mocny wydech, około dwóch i pół stopy nad głową instrumentu, a 
następnie ponownie przejść po okręgu wokół tego instrumentu. 

[Zrobiono to zgodnie z poleceniami.] 

Jestem Ra. Dziękujemy za miłą współpracę. Proszę ponownie sprawdzić 
wyrównanie prostopadłości i zaczynamy. 

[Zrobiono to zgodnie z poleceniami.] 

Jestem Ra. Komunikujemy się teraz. 

62.1 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś mi powiedzieć, co było nie tak lub co 
spowodowało konieczność ponownego przejścia po okręgu i cel robienia 
wydechu? 

R A  Jestem Ra. Na początku pracy instrument ten znajdował się pod 
specyficznym atakiem psychicznym. Wystąpiła niewielka nieregularność 
w słowach wyrażanych przez wasze mechanizmy wibracyjne kompleksów 
dzwiękowych podczas ochronnego przejścia po okręgu. Przez ten otwór 
weszła ta istota i zaczęła pracować nad instrumentem, obecnie w stanie 
transu, jak byście to nazwali. Wystąpił dość niekorzystny wpływ na ten 
instrument w obszarze zniekształceń kompleksu ciała. 

W ten sposób dokonano prawidłowego przejścia po okręgu. Tchnienie 
prawości i ponowne przejście po okręgu wypędziło tę formę myślową. 

62.2 P Y T A J Ą C Y  Jaka była natura formy myślowej lub jego przynależność? 

R A  Jestem Ra. Ta forma myślowa była związana z Orionem. 

62.3 P Y T A J Ą C Y  Czy atak skutecznie spowodował dalsze zniekształcenie 
fizycznego kompleksu instrumentu? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 
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62.4 P Y T A J Ą C Y  Jaki jest charakter tego zniekształcenia? 

R A  Ta forma myślowa usiłowała położyć kres inkarnacji tego instrumentu, 
pracując z zaburzeniami nerek, które - choć korygowane w 
czasie/przestrzeni - są podatne dla tych, którzy znają sposób na 
oddzielenie formowania czasu/przestrzeni i zniekształceń 
przestrzeni/czasu, które będąc nieuformowanymi, są wrażliwe jak przed, 
powiedzmy, uzdrawianiem. 

62.5 P Y T A J Ą C Y  Jaki szkodliwy skutek miał miejsce? 

R A  Jestem Ra. Będzie pewien dyskomfort. Jednakże mieliśmy szczęście, że 
ten instrument był dla nas bardzo otwarty i dobrze nastrojony. Gdybyśmy 
nie byli w stanie dosięgnąć tego instrumentu i poinstruować was, fizyczny 
pojazd instrumentu byłby wkrótce martwy. 

62.6 P Y T A J Ą C Y  Czy ten atak będzie miał trwały skutek, jeśli chodzi o fizyczny 
nośnik instrumentu? 

R A  Jestem Ra. Trudno powiedzieć. Uważamy, że nie dojdzie do trwałej 
szkody ani zniekształcenia. 

Uzdrowiciel był silny, a więzi, które miały wpływ na odnowienie tych 
zniekształceń nerek, były skuteczne.  

W tym momencie jest to kwestia dwóch form pozostałości tego, co 
możesz nazwać zaklęciem lub magicznym działaniem - zniekształcenia 
uzdrowiciela kontra próba zniekształcenia Oriona: zniekształcenia 
uzdrowiciela pełne miłości, zniekształcenia Oriona również czyste w 
oddzieleniu. Wydaje się, że wszystko jest w porządku, z wyjątkiem 
pewnego możliwego dyskomfortu, którym należy się zająć, jeśli będzie to 
uporczywe. 

62.7 P Y T A J Ą C Y  Czy otwarcie, które zostało wykonane w kręgu ochronnym, 
było zaplanowane przez istotę Oriona? Czy była to konkretna planowana 
próba otwarcia, czy też stało się to przypadkiem? 

R A  Jestem Ra. Ta istota, jak to określili twoi ludzie, szukała okazji. 
Pominięte słowo było przypadkowe, a nie zaplanowane. 

Możemy zasugerować, że w, powiedzmy, przyszłości, wg tego jak 
mierzycie przestrzeń/czas, kiedy zaczynacie pracę, pamiętaj, że ten 
instrument jest prawdopodobnie obserwowany pod kątem każdej okazji. 
Tak więc, jeśli krąg jest przechodzony z pewną niedoskonałością, dobrze 
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jest natychmiast powtórzyć. Wydychanie oddechu jest również właściwe, 
zawsze w lewo. 

62.8 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś rozwinąć to, co właśnie powiedziałeś o 
wydychaniu oddechu? Nie jestem całkiem pewien, co masz na myśli. 

R A  Jestem Ra. Powtórzenie tego, co wypadło dobrze w tej pracy, jest 
wskazane, jeśli krąg jest wykonany w mniejszym stopniu niż w 
odpowiedniej konfiguracji. 

62.9 P Y T A J Ą C Y  Ale wydaje mi się, że wspomniałeś o wydychaniu oddechu w 
lewo. Czy możesz mi powiedzieć, co przez to rozumiałeś? 

R A  Jestem Ra. Jest tak, jak to właśnie wykonałeś, oddech jest wysyłany 
nad głową instrumentu z prawej strony na lewą. 

62.10 P Y T A J Ą C Y  Czy jest coś, co możemy zrobić dla instrumentu po wyjściu z 
transu, aby pomóc jej dojść do siebie po tym ataku? 

R A  Jestem Ra. Niewiele można zrobić. Możesz obserwować, czy 
zniekształcenia utrzymują się i zobaczyć, czy odpowiedni uzdrowiciele 
wchodzą w kontakt z tym kompleksem umysłu/ciała/ducha, jeśli problem 
nie ustąpi. Może nie ustąpić. Ta bitwa jest zakończona w tym momencie. 
Każdy może doradzić instrumentowi, aby kontynuował swoją pracę, jak 
opisano wcześniej. 

62.11 P Y T A J Ą C Y  Kim byliby właściwi uzdrowiciele i w jaki sposób moglibyśmy 
ich skontaktować z instrumentem? 

R A  Jestem Ra. Jest ich czterech. Trudność postrzegana jest jako 
zniekształcenie ciała, osoba znana jako Don i osoba znana jako Jim mogą 
pracować nad kompleksem ciała instrumentu za pomocą praktyk, które 
rozwijają się w każdej istocie. Biorąc pod uwagę utrzymywanie się 
zniekształcenia, należy spotkać się z tym znanym jako Stuart. Jeżeli 
trudności nie ustępują po jednym z waszych cykli, zwanym okresem 
dwóch tygodni, należy zobaczyć tego znanego jako Douglas. 

62.12 P Y T A J Ą C Y  Czy instrument wie, kim są ci ludzie, Stuart i Douglas? Ja nie 
wiem, kim oni są. 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

62.13 P Y T A J Ą C Y  Czy to wszystko, co możemy zrobić, aby wspomóc instrument? 
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R A  Jestem Ra. Zgadza się. Możemy zauważyć, że harmonie i pełne miłości 
stosunki społeczne, które zwykle panują w tej grupie, tworzą sprzyjające 
środowisko dla każdego z was do wykonywania swojej pracy. 

62.14 P Y T A J Ą C Y  Jaki priorytet, że tak powiem, grupa Oriona przywiązuje do 
zmniejszenia efektywności lub eliminacji efektywności tej grupy w 
odniesieniu do działań na Ziemi w tym czasie? Możesz mi to powiedzieć? 

R A  Jestem Ra. Ta grupa, jak wszystkie pozytywne kanały i grupy wsparcia, 
ma dla grupy Oriona bardzo wysoki priorytet. Zniekształcenia cielesne 
tego instrumentu są jego najłatwiejszymi do uwolnienia, 
zniekształceniami rozpuszczającymi kompleks umysłu/ciała/ducha, jeśli 
grupa Oriona odniosłaby sukces - ta konkretna grupa nauczyła się być bez 
poważnych szczelin, można powiedzieć, w zakresie wzorców wibracji 
kompleksu umysłu i ducha. W innych kanałach inne szczeliny mogą być 
bardziej widoczne. 

62.15 P Y T A J Ą C Y  Wygłoszę to oświadczenie, a ty mnie poprawisz. Grupa Oriona 
ma na celu doprowadzenie do zbioru spolaryzowanych istot służących 
sobie, możliwie jak największe zbiory. Te zbiory zbudują ich potencjał lub 
zdolność do wykonywania pracy w świadomości, zgodnie ze 
zniekształceniem Prawa Jedności zwanego Prawem Kwadratów lub 
Podwojenia. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

62.16 P Y T A J Ą C Y  Czy istnieją inne grupy tych, którzy są na ścieżce służenia sobie, 
połączone z tymi z konstelacji Oriona? Na przykład ci z Krzyża Południa, 
czy obecnie pracują dla tego samego rodzaju zbiorów w odniesieniu do 
Ziemi? 

R A  Jestem Ra. Ci, o których wspominasz z Krzyża Południa, są członkami 
grupy Oriona. Nie jest to, powiedzmy, zgodne z przyjętym 
sformułowaniem, że grupa z różnych galaktyk powinna być nazwana 
jedną. Niemniej jednak te planetarne kompleksy pamięci społecznej z tak 
zwanej konstelacji Oriona mają przewagę i tym samym rządzą innymi 
członkami. Przypomnij sobie, że w negatywnym myśleniu zawsze istnieje, 
powiedzmy, hierarchia i siła przeciwko sile w separacji. 

62.17 P Y T A J Ą C Y  Tworząc jak największe zbiory negatywnie zorientowanych istot 
z Ziemi, kompleks pamięci społecznej grupy Oriona zyskuje na sile. Czy 
mam rację, zakładając, że siła tkwi w całkowitej sile kompleksu, hierachia 
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pozostaje w przybliżeniu taka sama, a ci na szczycie zyskują na sile w 
odniesieniu do całkowitej siły kompleksu pamięci społecznej? Czy to jest 
poprawne? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. Im ktoś silniejszy, tym większy ma udział w 
biegunowości. 

62.18 P Y T A J Ą C Y  W takim razie co robią ci na szczycie hierarchii grupy Oriona… 
Cóż, pozwól mi najpierw zapytać: Czy mówimy teraz o grupie z czwartej 
gęstości? 

R A  Jestem Ra. Grupa Oriona ma członków czwartej i kilku członków 
piątej gęstości. 

62.19 P Y T A J Ą C Y  Czy zatem szczyt hierarchii jest piątej gęstości? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

62.20 P Y T A J Ą C Y  Jaki jest cel - jaki cel ma, powiedzmy, przywódca, ten na 
samym szczycie hierarchii Oriona w piątej gęstości? Chciałbym zrozumieć 
jego filozofię w odniesieniu do jego celów i planów dotyczących tego, co 
moglibyśmy nazwać przyszłością lub jego przyszłością? 

R A  Jestem Ra. To myślenie nie będzie dla Ciebie takie dziwne. Dlatego 
możemy mówić o gęstościach, ponieważ wasza planeta ma pewne 
negatywnie zorientowane działania wpływające na ten węzeł 
przestrzeni/czasu. 

Wczesna negatywna istota piątej gęstości, jeśli zorientowana jest na 
utrzymanie spójności jako kompleks pamięci społecznej, może w swojej 
wolnej woli stwierdzić, że droga do mądrości prowadzi przez manipulację 
z wyjątkową przyzwoitością wszystkimi innymi jaźniami. Zatem, dzięki 
swoim zdolnościom mądrości, jest w stanie być przywódcą istot czwartej 
gęstości, które są na drodze do mądrości poprzez badanie wymiarów 
miłości do siebie i zrozumienia siebie. Te istoty piątej gęstości postrzegają 
stworzenie jako to, co powinno zostać uporządkowane. 

Mając do czynienia z płaszczyzną taką jak ta trzecia gęstość podczas tego 
zbioru, zobaczy mechanizm wzywania jaśniej i będzie miał znacznie mniej 
zniekształceń w kierunku grabieży lub manipulacji myślami, które są 
przekazywane negatywnie zorientowanym istotom - chociaż pozwalając na 
to i wysyłając mniej mądre istoty do wykonania tej pracy, wszelkie 
sukcesy spadną na przywódców. 
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Piąta gęstość widzi trudności stwarzane przez światło i w ten sposób 
kieruje istoty tej wibracji do poszukiwania okazji, takich jak ta. Jeśli 
pokusy czwartej gęstości, powiedzmy, w kierunku zniekształcenia ego itp., 
nie powiodą się, istota piątej gęstości myśli wtedy w kategoriach usunięcia 
światła. 

62.21 P Y T A J Ą C Y  Kiedy istota Oriona, która czeka na nas, szukając okazji do 
ataku, jest z nami tutaj, czy możesz opisać jego metodę przybycia tutaj, 
jak wygląda i jak czeka? Wiem, że nie jest to zbyt ważne, ale może dać mi 
trochę wglądu w to, o czym mówimy. 

R A  Jestem Ra. Istoty piątej gęstości są istotami bardzo lekkimi, chociaż 
mają typ fizycznego pojazdu, jako go rozumiesz. Istoty piątej gęstości są 
miłe dla oka, jeśli chodzi o wasz standard piękna. 

Myśl jest tym, co jest wysyłane, ponieważ istota piątej gęstości 
prawdopodobnie opanowała tę technikę lub dyscyplinę. Istnieje niewiele 
sposobów lub nie ma ich wcale do postrzegania takiej istoty, ponieważ w 
przeciwieństwie do negatywnych istot czwartej gęstości, istota piątej 
gęstości porusza się z gracją. 

Ten instrument był świadomy ekstremalnego chłodu w minionym cyklu 
dobowym i spędzał znacznie więcej czasu, niż wasze normalne nastawienie 
mogłoby sobie wyobrazić, że jest odpowiednie w tym, co każdemu z was 
wydawało się niezwykle ciepłym klimatem. Instrument nie zauważył tego, 
ale spadek subiektywnej temperatury jest oznaką obecności negatywnej 
lub niepozytywnej lub drenującej istoty. 

Ten instrument wspomniał o poczuciu dyskomfortu, ale był 
pielęgnowany przez tę grupę i był w stanie go odrzucić. Gdyby nie 
przypadkowe nieszczęście, wszystko byłoby dobrze, ponieważ nauczyliście 
się żyć w miłości i świetle i nie zaniedbujecie pamiętania o Jedynym 
Nieskończonym Stwórcy. 

62.22 P Y T A J Ą C Y  Zatem to istota piątej gęstości dokonała dzisiaj tego 
szczególnego ataku na instrument? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

62.23 P Y T A J Ą C Y  Czy nie jest to niezwykłe, że tak powiem, że piąta gęstość zadała 
sobie trud, aby to zrobić, zamiast wysyłać sługę z czwartej gęstości? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. Prawie wszystkie pozytywne kanały i grupy 
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mogą osłabić swoją pozytywność lub stać się zupełnie bezużyteczne przez 
to, co możemy nazwać pokusami oferowanymi przez negatywne formy 
myślowe czwartej gęstości. Mogą sugerować wiele zniekształceń w 
kierunku określonych informacji, w kierunku wywyższania siebie, w 
kierunku rozkwitu organizacji w jakimś politycznym, społecznym czy 
finansowym sensie. 

Te zniekształcenia odciągają uwagę od Jedynego Nieskończonego Źródła 
miłości i światła, którego wszyscy jesteśmy posłańcami, pokornymi i 
wiedzącymi, że my sami jesteśmy tylko najmniejszą częścią Stwórcy, małą 
częścią wspaniałej całości nieskończonej inteligencji. 

62.24 P Y T A J Ą C Y  Czy jest coś, co instrument mógłby zrobić lub my moglibyśmy 
zrobić dla instrumentu, aby wyeliminować problem, który ma, ponieważ 
nieustannie doświadcza zimnego uczucia tych ataków? 

R A  Jestem Ra. Tak. 

62.25 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz mi powiedzieć, co możemy zrobić? 

R A  Jestem Ra. Moglibyście zaprzestać swoich prób bycia kanałami dla 
miłości i światła Jedynego Nieskończonego Stwórcy. 

62.26 P Y T A J Ą C Y  Czy przeoczyłem teraz coś, co w ogóle możemy zrobić, aby 
pomóc instrumentowi podczas, przed lub po sesji lub w dowolnym 
momencie? 

R A  Jestem Ra. Miłości i oddaniu tej grupy niczego nie brakuje. Bądźcie 
spokojni. Płacicie pewną cenę za tę pracę. Ten instrument to przyjmuje, 
inaczej nie moglibyśmy mówić.  

Odpoczywaj więc w tym pokoju i miłości i rób, co chcesz, jak chcesz, jak 
czujesz. Niech nie będzie więcej zmartwień gdy to zostanie ukończone. 
Miłość jest wielkim uzdrowicielem zniekształceń. 

62.27 P Y T A J Ą C Y  Mam pytanie, na które nie mogłem poprawnie odpowiedzieć 
zeszłej nocy. Zapytał o to Morris. Ma to związek z wibracjami gęstości. 
Rozumiem, że pierwsza gęstość składa się z drgań atomowych rdzenia, 
które są w czerwonym widmie, druga w pomarańczowym itd. Czy mam 
rozumieć, że wibracje jądra naszej planety są nadal na czerwono, a istoty 
drugiej gęstości wciąż są na pomarańczowo w tym czasie/przestrzeni lub 
przestrzeni/czasie? I że każda gęstość istniejąca na naszej planecie w tym 
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czasie ma inną wibrację rdzenia, czy też jest to niepoprawne? 

R A  Jestem Ra. To jest dokładnie poprawne. 

62.28 P Y T A J Ą C Y  A zatem, gdy pojawiają się wibracje czwartej gęstości, oznacza 
to, że planeta może wspierać byty wibracji rdzenia czwartej gęstości. Czy 
wtedy planeta nadal będzie wibracją rdzenia pierwszej gęstości i czy będą 
na niej istoty drugiej gęstości z wibracjami drugiej gęstości i czy będą 
istoty trzeciej gęstości z wibracjami trzeciej gęstości? 

R A  Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne zapytanie tej pracy. Jest energia, 
ale zniekształcenia instrumentu sugerują, że dobrze byłoby skrócić tę 
pracę za twoją zgodą. 

62.29 P Y T A J Ą C Y  Tak. 

R A  Musisz zobaczyć Ziemię, jak ją nazywasz, jako siedem Ziem. Jest 
czerwone, pomarańczowe, żółte, a wkrótce będzie kompletne zielonego 
koloru miejsce wibracyjne dla istot czwartej gęstości, które będą nazywać 
Ziemią. Podczas doświadczenia czwartej gęstości, z powodu braku 
rozwoju istot czwartej gęstości, sfera planetarna trzeciej gęstości nie jest 
użyteczna do zamieszkiwania, ponieważ istota wczesnej czwartej gęstości 
nie będzie dokładnie wiedzieć, jak utrzymać iluzję, że czwartej gęstości nie 
można zobaczyć ani określić za pomocą żadnego instrumentu dostępnego 
dla jakiejkolwiek trzeciej gęstości. 

Zatem w czwartej gęstości węzły czerwonej, pomarańczowej i zielonej 
energii waszej planety zostaną aktywowane, gdy kolor żółty jest 
wzmocniony, razem z niebieskim i indygo. 

Czy w tym momencie możemy zapytać, czy są jakieś krótkie pytania? 

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

R A  Wszystko w porządku. Byliście bardzo sumienni. 

Jestem Ra. Zostawiam was, moi przyjaciele, w chwale miłości i światła 
Jedynego Nieskończonego Stwórcy. Idźcie więc naprzód, radując się mocą 
i pokojem Jednego Nieskończonego Stwórcy. Adonai. 



 

SESJA 63. 
18 LIPCA 1981  

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

63.1 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś mi wskazać stan tego instrumentu? 

R A  Jestem Ra. Energie życiowe tego instrumentu są w zniekształceniu, 
które jest normalne dla tego kompleksu umysłu/ciała/ducha. Kompleks 
ciała jest zniekształcony z powodu ataku psychicznego w okolicy nerek i 
dróg moczowych. Istnieje również zniekształcenie trwające z powodu 
zniekształcenia zwanego zapaleniem stawów. 

Możesz oczekiwać, że ten psychiczny atak będzie stały, ponieważ 
instrument ten był obserwowany przez negatywnie zorientowaną siłę 
przez pewien czas. 

63.2 P Y T A J Ą C Y  Czy pierwotny problem z nerkami około 25 lat temu był 
spowodowany atakiem psychicznym?1 

R A  Jestem Ra. To jest tylko częściowo poprawne. W przestrzeni/czasie 
śmierci tego ciała istniały elementy ataku psychicznego. Jednakże 
przewodnim kompleksem wibracyjnym w tamtym przypadku była wola 
instrumentu. Ten instrument chciał opuścić ten poziom egzystencji, 
ponieważ uważał, że nie może się przydać. 

63.3 P Y T A J Ą C Y  Mówisz, że wtedy sam instrument spowodował problem z 
nerkami? 

R A  Jestem Ra. Pragnienie instrumentu, aby opuścić tę gęstość, obniżyło 
obronę już predysponowanego słabego kompleksu ciała, a reakcja 
alergiczna była tak zintensyfikowana, że spowodowała komplikacje, które 
zniekształcały kompleks ciała w kierunku niezdolności do życia.  

Wola instrumentu, kiedy odkrył, że rzeczywiście jest praca do wykonania 
w służbie, była ponownie czynnikiem prowadzącym lub kompleksem 
wzorców wibracyjnych, które powstrzymywały kompleks ciała przed 
                                                            

1  Jest to odniesienie do doświadczenia bliskiego śmierci, jakie Carla miała w wieku 
13 lat. Zobacz 106.4, aby uzyskać więcej informacji. 
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poddaniem się i zerwaniem więzów, które powodują witalność życia. 

63.4 P Y T A J Ą C Y  Czy z powodu ataku psychicznego konieczne jest kilkukrotne 
chodzenie instrumentu do łazienki przed sesją? 

R A  Jestem Ra. Ogólnie jest to niepoprawne. Instrument eliminuje z 
kompleksu ciała pozostałości zniekształceń materiału, którego używamy 
do kontaktu. Dzieje się to w różny sposób, czasami zaczyna się przed 
kontaktem, inne działania mają miejsce po kontakcie. 

W tej konkretnej pracy istota ta przeżywa wspomniane trudności 
powodujące nasilenie się tego konkretnego zniekształcenia/stanu. 

63.5 P Y T A J Ą C Y  Wiem, że już odpowiedziałeś na to pytanie, ale czuję, że moim 
obowiązkiem jest zadawać je za każdym razem na wypadek, gdyby pojawił 
się jakiś nowy rozwój, czyli czy jest coś, co możemy zrobić, czego nie 
robimy, aby zmniejszyć skuteczność psychicznego ataku na instrument? 

R A  Jestem Ra. Trwajcie w miłości, chwale i dziękczynieniu Stwórcy. 
Sprawdź poprzedni materiał. Miłość jest wielkim obrońcą. 

63.6 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś podać definicję energii witalnej? 

R A  Jestem Ra. Energia witalna to kompleks poziomów energetycznych 
umysłu, ciała i ducha. W przeciwieństwie do energii fizycznej wymaga, 
aby zintegrowane kompleksy wibrowały w użyteczny sposób. 

Zdolność woli może w różnym stopniu zastąpić brakującą energię witalną, 
a to miało miejsce w poprzednich działaniach, jak mierzycie czas, w tym 
instrumencie. Nie jest to zalecane. Jednakże w tym czasie energie życiowe 
są dobrze odżywione w umyśle i duchu, chociaż fizyczny poziom energii 
jest sam w sobie niski w tym czasie. 

63.7 P Y T A J Ą C Y  Czy miałbym rację zgadując, że energia witalna jest funkcją 
świadomości lub uprzedzeń istoty w odniesieniu do jej biegunowości lub 
ogólnej jedności ze Stwórcą lub stworzeniem? 

R A  Jestem Ra. W nieokreślonym sensie możemy potwierdzić poprawność 
twojego stwierdzenia. Energia witalna może być postrzegana jako głęboka 
miłość do życia lub doświadczeń życiowych, takich jak piękno stworzenia 
i docenienie innych jaźni oraz zniekształceń stworzenia waszych 
Współtwórców, które są piękne. 

Bez tej witalnej energii najmniej zniekształcony kompleks fizyczny 
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zawodzi i zginie. Z tą miłością, energią witalną lub élanem, istota może 
trwać pomimo znacznego zniekształcenia kompleksu fizycznego. 

63.8 P Y T A J Ą C Y  Z ostatniej sesji chciałbym kontynuować kilka pytań 
dotyczących faktu, że w czwartej gęstości zostaną aktywowane energie 
czerwona, pomarańczowa i zielona; żółta, niebieska itd., będące w fazie 
wzmocnienia. Teraz mówisz, że aktywowaliśmy zielone energie. Są 
aktywowane przez ostatnie 45 lat. Zastanawiam się nad przejściem przez 
ten okres, aby zielony był całkowicie aktywowany, a żółty był 
wzmocniony. Co stracimy, gdy kolor żółty przejdzie od aktywacji do 
wzmocnienia, a co zyskamy, gdy zielony przejdzie do całkowitej aktywacji 
i na czym polega ten proces? 

R A  Jestem Ra. Mylące jest mówienie o zyskach i stratach, gdy zajmujemy 
się tematem zakończenia cyklu i rozpoczynającego się na waszej sferze 
cyklu zielonego promienia. Na czele zdolności inteligencji należy stawiać 
to, że istnieje Jedno Stworzenie, w którym nie ma strat. Istnieją 
progresywne cykle do empirycznego wykorzystania przez istoty. Możemy 
teraz odpowiedzieć na Twoje zapytanie. 

Gdy cykl zielonego promienia lub gęstość miłości i zrozumienia zacznie 
nabierać kształtu, płaszczyzna żółtego promienia lub Ziemia, którą teraz 
cieszysz się w swoim tańcu, przestanie być zamieszkiwana na pewien okres 
waszej przestrzeni/czasu jako potrzebna przestrzeń/czas istotom z czwartej 
gęstości, aby mogły nauczyć się zdolności chronienia swojej gęstości przed 
trzecią gęstością. Po tym okresie nadejdzie czas, kiedy trzecia gęstość może 
ponownie krążyć po żółtej sferze. 

W międzyczasie tworzy się inna sfera, w dużym stopniu zgodna z żółtym 
promieniem. Ta sfera czwartej gęstości współistnieje z pierwszą, drugą i 
trzecią. Ma gęstszą naturę ze względu na rotacyjne rdzeniowe aspekty 
atomowe jej materiału. Omówiliśmy już z wami ten temat.2 

Istoty czwartej gęstości, które inkarnują w tej przestrzeni/czasie, są z 
punktu widzenia doświadczenia czwartą gęstością, ale inkarnują w mniej 
gęstych pojazdach z powodu pragnienia doświadczenia i pomocy w 
narodzinach czwartej gęstości na tej płaszczyźnie. 

                                                            
2  Omówiono w 27.16, 40.5 i 62.27-29. 
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Możesz zauważyć, że istoty czwartej gęstości mają wielką obfitość 
współczucia. 

63.9 P Y T A J Ą C Y  Obecnie mamy, we wcieleniu trzeciej gęstości na tej 
płaszczyźnie, te istoty trzeciej gęstości planety Ziemia, które były tutaj 
przez pewną liczbę inkarnacji, które ukończą naukę poprzez podział na 
trzy drogi: pozytywna polaryzacja pozostająca dla doświadczenia czwartej 
gęstości na tej płaszczyźnie; albo negatywna polaryzacja, którą można 
zebrać na inną planetę; oraz reszta, niemożliwa do zebrania trzecia gęstość, 
udająca się na inną planetę trzeciej gęstości. Oprócz tych istot zakładam, 
że mamy już tutaj pewne istoty, które pochodzą z innych planet trzeciej 
gęstości i można je zebrać, a które przybyły tutaj i inkarnowały w formie 
trzeciej gęstości, aby dokonać przejścia z tą planetą do czwartej gęstości, 
oraz dodatkowo wędrowców. 

Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. To jest poprawne, z wyjątkiem małej kwestii. Pozytywnie 
zorientowane, zebrane istoty pozostaną pod wpływem planetarnym, ale 
nie na tej płaszczyźnie. 

63.10 P Y T A J Ą C Y  Teraz mamy jak wierzę, jeśli dobrze pamiętam - myślę, że 
powiedziałeś, że było około 600 milionów wędrowców. Czy dobrze 
pamiętam? 

R A  Jestem Ra. To jest w przybliżeniu poprawne. Istnieje pewna nadwyżka 
w tej liczbie.3 

63.11 P Y T A J Ą C Y  Czy ta liczba obejmuje trzecią gęstość, którą można zebrać, 
którzy przybywają na tę planetę w celu doświadczenia czwartej gęstości? 

R A  Jestem Ra. Nie. 

63.12 P Y T A J Ą C Y  W przybliżeniu ilu jest tutaj teraz, którzy przybyli z innych 
planet, których można zebrać w trzeciej gęstości w celu doświadczenia 
czwartej gęstości? 

R A  Jestem Ra. Jest to, powiedzmy, zjawisko niedawne, a liczba ta nie 
przekracza jeszcze 35 000 istot. 

                                                            
3  Prawidłowa liczba w 1981 r. wynosiła nieco ponad 60 milionów. Ra i Don poprawili 

swój błąd w sesji 64.3. 
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63.13 P Y T A J Ą C Y  Teraz te istoty inkarnują się w wibracyjnym ciele trzeciej 
gęstości. Próbuję zrozumieć, jak zachodzi to przejście z trzeciej do 
czwartej gęstości. Podam przykład jednej z tych istot, o których mówimy, 
która jest teraz w ciele trzeciej gęstości. Będzie się starzał, a wtedy będzie 
konieczne, aby umarł w ciele fizycznym trzeciej gęstości i reinkarnował się 
w ciele czwartej gęstości dla tego przejścia? 

R A  Jestem Ra. Te istoty to te, które inkarnują się z czymś, co można 
nazwać aktywowanym ciałem podwójnym. Należy zauważyć, że istoty 
rodzące te byty czwartej gęstości doświadczają wielkiego uczucia, 
powiedzmy, połączenia i używania energii duchowych podczas ciąży. 
Wynika to z konieczności manifestacji podwójnego ciała. 

To ciało przejściowe będzie, powiedzmy, zdolne do docenienia 
kompleksów wibracyjnych czwartej gęstości, w miarę wzrostu napływów, 
bez towarzyszącego mu zakłócenia ciała trzeciej gęstości. Gdyby istota 
trzeciej gęstości była, powiedzmy, elektrycznie świadoma w pełni czwartej 
gęstości, pola elektryczne trzeciej gęstości zawiodłyby z powodu 
niekompatybilności. 

Odpowiadając na twoje pytanie dotyczące śmierci, istoty te umrą zgodnie 
z potrzebami trzeciej gęstości. 

63.14 P Y T A J Ą C Y  Mówisz więc, że przejście z trzeciej do czwartej gęstości jednej z 
istot z podwójnie aktywowanymi ciałami, aby dokonać przejścia, ciało 
trzeciej gęstości przejdzie przez proces tego, co nazywamy śmiercią. Czy to 
jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Kombinacja ciał trzeciej i czwartej gęstości umrze zgodnie z 
koniecznością zniekształceń kompleksu umysłu/ciała/ducha trzeciej 
gęstości. 

Możemy odpowiedzieć na sedno twojego pytania, zauważając, że celem 
takiej połączonej aktywacji kompleksów umysłu/ciała/ducha jest to, że 
takie istoty do pewnego stopnia świadome są tych zrozumień czwartej 
gęstości, których trzecia gęstość nie jest w stanie zapamiętać z powodu 
zapomnienia. Zatem doświadczenie czwartej gęstości można rozpocząć od 
dodatkowego przyciągania istoty zorientowanej na służbę innym, 
przebywania w niespokojnym środowisku trzeciej gęstości i oferowania 
swojej miłości i współczucia. 

63.15 P Y T A J Ą C Y  Czy celem przejścia na Ziemię przed całkowitym 
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przeobrażeniem byłoby zatem zdobycie doświadczenia podczas procesu 
zbiorów? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. Te istoty nie są wędrowcami w tym sensie, że ta 
sfera planetarna jest ich planetą macierzystą w czwartej gęstości. Jednakże 
doświadczenie tej służby jest zdobywane tylko przez te istoty z trzeciej 
gęstości, które wykazały dużą orientację w służbie innym. To przywilej 
być dopuszczonym do tak wczesnej inkarnacji, ponieważ podczas tego 
zbioru istnieje wiele empirycznego katalizatora służącego innym jaźniom. 

63.16 P Y T A J Ą C Y  Obecnie jest wiele dzieci, które wykazują zdolność do 
mentalnego zginania metalu, co jest zjawiskiem czwartej gęstości. Czy 
zatem większość z tych dzieci byłaby tego typu istotami, o których 
mówimy? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

63.17 P Y T A J Ą C Y  Czy powodem, że mogą to zrobić, a wędrowcy piątej i szóstej 
gęstości, którzy tu są, nie mogą tego zrobić, jest fakt, że mają ciało 
czwartej gęstości w fazie aktywacji? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. Wędrowcy są aktywowani w 
umyśle/ciele/duchu trzeciej gęstości i podlegają zapomnieniu, które 
można przeniknąć jedynie poprzez zdyscyplinowaną medytację i pracę. 

63.18 P Y T A J Ą C Y  Zakładam, że powodem tego jest to, że po pierwsze, skoro 
istoty z trzeciej gęstości, które przybyły tu bardzo niedawno, przybywają 
tu wystarczająco późno, aby nie wpływały na, że tak powiem, polaryzację 
poprzez ich nauki. Nie naruszają Pierwszego Zniekształcenia, ponieważ są 
teraz dziećmi i nie będą na tyle dorośli, aby naprawdę wpłynąć na 
jakąkolwiek polaryzację, dopóki przejście nie będzie daleko w fazie 
przechodzenia.  

Jednakże wędrowcy - którzy przybyli tutaj, są starsi i mają większą 
zdolność wpływania na polaryzację - muszą to robić w zależności od ich 
zdolności do penetracji procesu zapominania, aby znaleźć się w ramach 
Pierwszego Zniekształcenia. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. To jest całkiem poprawne. 

63.19 P Y T A J Ą C Y  Wydaje mi się, że niektóre istoty trzeciej gęstości, które można 
zebrać, są jednak stosunkowo stare, ponieważ znam osoby, które potrafią 
zginać metal w wieku powyżej 50 lat, a niektóre powyżej 30 lat. Czy 
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istnieją inne istoty, które mogą zginać metal z innych powodów niż 
posiadanie podwójnie aktywowanych ciał? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. Każda istota, która przypadkowo lub przez 
staranny projekt, przedostanie się przez bramę inteligentnej energii, może 
użyć mocy kształtującej tej energii. 

63.20 P Y T A J Ą C Y  OK. Teraz, gdy przejście to jest kontynuowane aż do aktywacji 
czwartej gęstości, aby móc zamieszkać w tej sferze czwartej gęstości, 
wszystkie ciała fizyczne trzeciej gęstości będą musiały przejść przez proces, 
który nazywamy śmiercią. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

63.21 P Y T A J Ą C Y  Czy w tym czasie są jacyś mieszkańcy tej sfery czwartej gęstości, 
którzy przeszli już przez ten proces? Czy teraz jest zaludniona? 

R A  Jestem Ra. Jest to poprawne tylko w bardzo, powiedzmy, niedawnej 
przeszłości. 

63.22 P Y T A J Ą C Y  Zakładam, że ta populacja pochodzi z innych planet, ponieważ 
na tej planecie jeszcze nie doszło do zbiorów. Pochodzi z planet, na 
których już nastąpiły zbiory. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

63.23 P Y T A J Ą C Y  Czy zatem te istoty są dla nas widoczne? Czy mógłbym 
zobaczyć jedną z nich? Czy będzie chodziła po naszej powierzchni? 

R A  Jestem Ra. Omówiliśmy to. Te istoty są w tej chwili w podwójnych 
ciałach. 

63.24 P Y T A J Ą C Y  Przepraszam, że jestem taki głupi, ale ta konkretna koncepcja 
jest dla mnie bardzo trudna do zrozumienia. Obawiam się, że jest to coś, 
co wymaga raczej głupich pytań z mojej strony, aby w pełni to zrozumieć. 
Nie sądzę, żebym kiedykolwiek w pełni to zrozumiał, ale [niesłyszalne] 
choć trochę to pojąć. 

Następnie, gdy sfera czwartej gęstości jest aktywowana, generowana jest 
energia cieplna. Zakładam, że ta energia cieplna jest wytwarzana tylko w 
sferze trzeciej gęstości. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. To jest całkiem poprawne. Doświadczalne zniekształcenia 
każdego wymiaru są odrębne. 
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63.25 P Y T A J Ą C Y  Wtedy w pewnym momencie w przyszłości sfera czwartej 
gęstości zostanie w pełni aktywowana. Jaka jest różnica między pełną 
aktywacją a częściową aktywacją tej sfery? 

R A  Jestem Ra. W tym czasie kosmiczne napływy sprzyjają formowaniu się 
cząstek w prawdziwym kolorze zielonego rdzenia i formowaniu się w ten 
sposób materiału tego rodzaju. Jednakże w tym czasie istnieje mieszanina 
środowisk żółtego i zielonego promienia, co powoduje konieczność 
narodzin przejściowych typów zniekształceń energetycznych kompleksów 
umysłu/ciała/ducha. 

Przy pełnej aktywacji gęstości miłości prawdziwego zielonego koloru, sfera 
planetarna będzie sama w sobie stała i nadająca się do zamieszkania, a 
narodziny, które mają miejsce, zostaną przekształcone w czasie w, 
powiedzmy, odpowiedni typ pojazdu, aby w pełni docenić środowisko 
planetarne czwartej gęstości. W tym węźle środowisko zielonego 
promienia istnieje w znacznie większym stopniu w czasie/przestrzeni niż w 
przestrzeni/czasie. 

63.26 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś opisać różnicę, o której mówisz w odniesieniu do 
czasu/przestrzeni i przestrzeni/czasu? 

R A  Jestem Ra. Ze względu na twoje zrozumienie użyjemy roboczej 
definicji płaszczyzn wewnętrznych. Jest wiele subtelności włożonych w ten 
dźwiękowy kompleks wibracyjny, ale sam w sobie może zaspokoić twoją 
obecną potrzebę. 

63.27 P Y T A J Ą C Y  Wygłoszę oświadczenie, a ty mnie poprawisz. To co mamy to 
to, że w miarę jak nasza planeta jest poruszana spiralnie przez spiralne 
działanie całej wielkiej galaktyki, gdy wielkie koło na niebie obraca się, a 
nasz układ planetarny przechodzi spiralnie do nowej pozycji, wibracje 
czwartej gęstości stają się coraz bardziej wyraźne. Te wibracje jądra 
atomowego zaczynają tworzyć coraz pełniej zieleń… To znaczy, wibracje 
zielonego rdzenia uzupełniają coraz dokładniej sferę czwartej gęstości i 
kompleksy cielesne czwartej gęstości, by móc zamieszkać w tej sferze. Czy 
to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. To jest częściowo poprawne. Należy poprawić koncepcję 
tworzenia cielesnych kompleksów o gęstości zielonego promienia. To 
tworzenie będzie stopniowe i będzie miało miejsce począwszy od waszego 
fizycznego pojazdu trzeciej gęstości, a dzięki środkom reprodukcji 
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biseksualnej stanie się, dzięki procesom ewolucyjnym, kompleksami ciał 
czwartej gęstości. 

63.28 P Y T A J Ą C Y  Czy zatem te istoty, o których mówiliśmy, te, które można 
zebrać w trzeciej gęstości, które zostały przeniesione, czy są one tymi, 
które następnie, poprzez reprodukcję biseksualną, stworzą niezbędne 
kompleksy czwartej gęstości? 

R A  Jestem Ra. Napływ kompleksów prawdziwej zielonej energii w coraz 
większym stopniu będzie tworzył warunki, w których struktura atomowa 
komórek kompleksów cielesnych jest gęstością miłości. Kompleksy 
umysłu/ciała/ducha zamieszkujące te fizyczne pojazdy będą, i do pewnego 
stopnia są tymi, o których mówiłeś, a po zakończeniu zbiorów będą 
zebranymi stotami tego planetarnego wpływu. 

63.29 P Y T A J Ą C Y  Czy istnieje tarcza podobna do zegara, powiedzmy, związana z 
całą główną galaktyką wielu miliardów gwiazd, tak że obracając się, 
przenosi ona wszystkie te gwiazdy i układy planetarne przez przejścia od 
gęstości do gęstości? Czy tak to działa? 

R A  Jestem Ra. Jesteś spostrzegawczy. Możesz zobaczyć trójwymiarową 
tarczę zegara lub spiralę nieskończoności, którą Logos zaplanował w tym 
celu. 

63.30 P Y T A J Ą C Y  Rozumiem, że Logos nie planował efektu ogrzewania, który 
pojawia się podczas naszego przejścia z trzeciej do czwartej gęstości. Czy 
to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Jest to poprawne, z wyjątkiem warunku wolnej woli, który 
jest oczywiście planowany przez Logos, ponieważ sam jest stworzeniem 
wolnej woli. W tym klimacie może wystąpić nieskończona liczba 
wydarzeń lub warunków. Nie można powiedzieć, że zostały zaplanowane 
przez Logos, ale można powiedzieć, że były swobodnie dozwolone. 

63.31 P Y T A J Ą C Y  Wydaje mi się, że efekt ogrzewania, który ma miejsce na 
planecie, jest analogiczny do choroby ciała i miałby jako przyczynę tę 
samą lub analogiczną konfigurację psychiczną. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Jest to poprawne, z wyjątkiem tego, że za te zniekształcenia 
kompleksu ciała waszej sfery planetarnej odpowiada duchowa 
konfiguracja, jak również mentalne skrzywienia waszych ludzi. 
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[Pomiędzy końcem tej odpowiedzi a początkiem następnego pytania jest 39-
sekundowa przerwa.] 

63.32 P Y T A J Ą C Y  Kiedy trzecia gęstość wyjdzie z aktywacji i wejdzie we 
wzmocnienie, pozostawi nam planetę, która jest pierwszą, drugą i czwartą 
gęstością. W tym czasie na tej planecie nie będzie aktywowanych wibracji 
trzeciej gęstości. Czy mam rację, zakładając, że wszystkie wibracje trzeciej 
gęstości na tej planecie są teraz wibracjami, które składają się na cielesne 
kompleksy istot takich jak my i że jest to suma wszystkich wibracji trzeciej 
gęstości na tej planecie w tym czasie? 

R A  Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne zapytanie tej pracy. Ten 
instrument ma energię z powodu transferu, ale jest pewien dyskomfort. 
Nie chcemy wyczerpać tego instrumentu. Można powiedzieć, że mimo 
ataku ten instrument wydaje się być w lepszej konfiguracji niż podczas 
poprzednich prac. 

Odpowiadając na twoje pytanie, jest to niepoprawne tylko dlatego, że 
oprócz kompleksów umysłu/ciała/ducha trzeciej gęstości istnieją artefakty, 
formy myślowe i uczucia, które stworzyli ci Współtwórcy. To jest trzecia 
gęstość. 

Czy możemy odpowiedzieć na jakieś krótkie pytania, podczas gdy 
opuszczamy ten instrument? 

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

R A  Jestem Ra. Jesteście sumienni. Wszystko jest dobrze.  

Zostawiamy was teraz, moi przyjaciele, w chwale miłości i świetle 
Jedynego Nieskończonego Stwórcy. Idźcie więc naprzód, radując się mocą 
i pokojem Nieskończonego Stwórcy. Adonai. 
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64.0 R A  Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego 
Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz. 

64.1 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś najpierw powiedzieć mi o stanie tego 
instrumentu? 

R A  Jestem Ra. Jest tak, jak wcześniej stwierdzono, z wyjątkiem 
przejściowego zniekształcenia zmniejszającego swobodny przepływ energii 
witalnej. 

64.2 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz powiedzieć, co to jest to przejściowe 
zniekształcenie? 

R A  Jestem Ra. To marginalna informacja. 

64.3 P Y T A J Ą C Y  Więc nie będziemy o to pytać. 

Chciałbym najpierw zapytać o błąd, który, jak sądzę, mogłem popełnić na 
ostatniej sesji1 na temat liczby wędrowców na Ziemi dzisiaj. Czy 
popełniłem błąd? 

R A  Jestem Ra. Ty i Ra popełniliście błąd. Odpowiednia liczba waszych zer 
jest o jeden mniejsza niż wcześniej podano.2 

64.4 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Czy mógłbyś wyjaśnić podstawowe zasady rytuału, 
który wykonujemy, aby zainicjować kontakt i to, co nazwałabym 
podstawowymi rytuałami białej magii - zasadami ochrony i innymi 
zasadami? Czy mógłbyś to zrobić? 

R A  Jestem Ra. Z powodu twojego pytania, dostrzegamy stosowność 
włączenia przyczyny przejściowego zniekształcenia energii witalnej tego 
instrumentu. Przyczyną jest tendencja do pragnienia wyrażenia oddania 
Jedynemu Stwórcy podczas grupowego uwielbienia.3 
                                                            

1  Sesja 63.10. 
2  Oznacza to, że 600 milionów powinno być 60 milionami w 63.10. 
3  To była jedyna sesja z Ra, jaka odbyła się w niedzielę, kiedy Carla normalnie 

śpiewała muzykę sakralną w kościelnym chórze. 
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Ta istota tęskniła za tą ochroną zarówno świadomie, w tym sensie że 
reaguje na elementy tej formuły, rytuału, kolorów i ich znaczenie nadane 
przez system zniekształceń tego, co nazywacie kościołem, pieśnią 
uwielbienia i połączone modlitwy dziękczynne, a przede wszystkim to, co 
może być postrzegane jako najbardziej centralnie magiczne: przyjmowanie 
pokarmu, który nie jest z tego wymiaru, ale został przekształcony w 
metafizyczny pokarm w tym, co to zniekształcenie ekspresji nazywa 
Komunią Świętą. 

Podświadomym powodem, który jest silniejszy dla tej tęsknoty, była 
świadomość, że taka ekspresja - gdy jest doceniana przez byt jako 
przemiana w obecność Jedynego Stwórcy - jest wielką ochroną bytu, gdy 
porusza się na ścieżce służby innym. 

Zasadą stojącą za każdym rytuałem o naturze białej magii jest takie 
skonfigurowanie bodźców, które docierają do pnia umysłu, aby ten układ 
powodował wytworzenie zdyscyplinowanej i oczyszczonej emocji lub 
miłości, która może być zarówno ochroną, jak i kluczem do bramy do 
inteligentnej nieskończoności. 

64.5 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz mi powiedzieć, dlaczego drobny błąd popełniony w 
rytuale rozpoczynającym tę komunikację dwie sesje temu pozwolił na 
wtargnięcie tej istoty związanej z Orionem? 

R A  Jestem Ra. Ten kontakt jest wąskopasmowy, a jego warunki wstępne 
są precyzyjne. Ta inna jaźń oferująca swoją służbę na ścieżce negatywnej 
również posiada umiejętności szermierza. Masz do czynienia z, 
powiedzmy, siłami o wielkiej intensywności wlanymi do naczynia tak 
delikatnego jak płatek śniegu i tak krystalicznego. 

Najmniejsze przerwy mogą zakłócić regularność tego wzorca energii, który 
tworzy kanał dla tych transmisji. 

Możemy zauważyć, dla twojej informacji, że nasza przerwa była 
spowodowana koniecznością upewnienia się, że kompleks 
umysłu/ciała/ducha instrumentu był bezpieczny we właściwej konfiguracji 
światła lub gęstości, zanim uporaliśmy się z sytuacją. O wiele lepiej byłoby 
pozwolić, aby skorupa stała się martwa, niż pozwolić, aby kompleks 
umysłu/ciała/ducha znalazł się, powiedzmy, w niewłaściwym miejscu. 

64.6 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś opisać lub opowiedzieć mi o rytuałach lub 
technikach używanych przez Ra w poszukiwaniu kierunku służby? 
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R A  Jestem Ra. Mówienie o tym, w czym działają kompleksy pamięci 
społecznej szóstej gęstości, aby się rozwijać, jest w najlepszym przypadku 
niewłaściwością w zwykłej komunikacji, ponieważ wiele traci się w 
przekazywaniu koncepcji od gęstości do gęstości, a dyskusja o szóstej 
gęstości jest nieuchronnie znacznie zniekształcona.4 

Postaramy się jednak odpowiedzieć na Twoje pytanie, ponieważ jest ono 
pomocne, ponieważ pozwala nam raz jeszcze wyrazić całkowitą jedność 
stworzenia. Poszukujemy Stwórcy na poziomie wspólnego doświadczenia, 
do którego nie jesteście wtajemniczeni i zamiast otaczać się światłem, 
staliśmy się światłem. Rozumiemy, że nie ma innego materiału poza 
światłem. Nasze rytuały, jak możesz je nazwać, są nieskończenie subtelną 
kontynuacją procesów równoważenia, których teraz zaczynasz 
doświadczać. 

Szukamy teraz już bez polaryzacji. W ten sposób nie wzywamy żadnej 
mocy z zewnątrz, ponieważ nasze poszukiwania zostały zinternalizowane, 
gdy staliśmy się światłem/miłością i miłością/światłem. Oto balans, 
którego szukamy, równowaga między współczuciem a mądrością, która 
coraz bardziej pozwala nam zrozumieć doświadczenie, abyśmy mogli 
zbliżyć się do jedności z Jedynym Stwórcą, którego tak radośnie szukamy. 

Wasze rytuały na waszym poziomie postępu zawierają koncepcję 
polaryzacji, która jest najbardziej centralna w waszej konkretnej 
przestrzeni/czasie. 

Jeśli masz konkretne pytania, możemy odpowiedzieć dalej. 

64.7 P Y T A J Ą C Y  Czy byłoby pomocne, gdyby Ra opisał techniki użyte w czasie, 
gdy Ra był w trzeciej gęstości, aby ewoluować w umyśle, ciele i duchu? 

R A  Jestem Ra. To pytanie wykracza poza Prawo Pomieszania. 

64.8 P Y T A J Ą C Y  A co z doświadczeniem Ra w czwartej gęstości? Czy to również 
wykracza poza Prawo Pomieszania? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. Pozwólcie, że wyrazimy myśl. Ra nie jest elitą. 
Opowiadanie o naszych konkretnych doświadczeniach grupie, która nas 
                                                            

4  W tym kontekście, niewłaściwość można zdefiniować jako „zaniedbanie lub 
niewłaściwe wykonanie obowiązków służbowych” lub „nieporozumienie lub 
pomyłka”. 
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szanuje, ma prowadzić do konkretnego doradztwa. Nasza praca była 
dziełem waszych narodów, doświadczania katalizatora radości i smutków. 
Nasze okoliczności były nieco bardziej harmonijne.  

Można powiedzieć, że każda jednostka lub grupa może stworzyć 
najwspanialszą harmonię w każdej zewnętrznej atmosferze. Doświadczenia 
Ra są niczym więcej niż waszymi własnymi. Waszym jest taniec w tej 
przestrzeni/czasie w zbiorach trzeciej gęstości. 

64.9 P Y T A J Ą C Y  Pojawiło się niedawno pytanie w związku z możliwymi 
zapisami pozostawionymi w pobliżu lub pod Wielką Piramidą w Gizie. 
Nie mam pojęcia, czy byłoby to korzystne. Zapytam tylko, czy badanie w 
tej dziedzinie przyniesie jakieś korzyści? 

R A  Jestem Ra. Przepraszamy za tak skromne informacje. Niemniej jednak 
jakiekolwiek słowa na ten temat stwarzają możliwość naruszenia wolnej 
woli. 

64.10 P Y T A J Ą C Y  W poprzedniej sesji5 wspomniałeś o bramie magii dla adepta 
występującej w cyklach osiemnastodniowych. Czy mógłbyś rozwinąć te 
informacje? 

R A  Jestem Ra. Kompleks umysłu/ciała/ducha rodzi się pod szeregiem 
wpływów, zarówno księżycowych, planetarnych, kosmicznych, jak i w 
niektórych przypadkach karmicznych. Moment narodzin w tej iluzji 
rozpoczyna wspomniane cykle. 

Cykl duchowy, czyli cykl adepta, jest cyklem osiemnastodniowym i 
operuje właściwościami fali sinusoidalnej. Tak więc jest kilka doskonałych 
dni po pozytywnej stronie krzywej, czyli pierwszych dziewięciu dni cyklu 
- dokładnie w czwartym, piątym i szóstym - kiedy prace są najbardziej 
odpowiednie, biorąc pod uwagę, że istota wciąż jest bez całkowitej 
świadomej kontroli jej zniekształcenia/rzeczywistości umysłu/ciała/ducha. 

Najbardziej interesującą częścią tej informacji, podobnie jak w przypadku 
każdego cyklu, jest odnotowanie punktu krytycznego, w którym, 
przechodząc od dziewiątego do dziesiątego i od osiemnastego do 
pierwszych dni, adept będzie miał pewne trudności, zwłaszcza gdy 
występuje przejście zachodzące w innym cyklu w tym samym czasie.  

                                                            
5  61.3. 
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W najniższym punkcie każdego cyklu adept będzie najmniej potężny, ale 
nie będzie podatny na trudności w takim stopniu, w jakim doświadcza w 
krytycznych momentach. 

64.11 P Y T A J Ą C Y  Zatem, aby znaleźć cykle, bierzemy moment narodzin i 
wyłonienie się niemowlęcia z matki do tej gęstości i rozpoczynamy cykl w 
tamtej chwili i kontynuujemy go przez całe życie. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. W większości jest to poprawne. Nie ma potrzeby określania 
momentu narodzin. Cykl dobowy, w którym następuje to zdarzenie, jest 
wystarczający dla wszystkich z wyjątkiem najdoskonalszych prac. 

64.12 P Y T A J Ą C Y  Czy mam rację zakładając, że jakakolwiek magia, którą 
zastosowałby adept, byłaby bardziej skuteczna lub, powiedzmy, bardziej 
odpowiadająca jego projektowi, niż ta wykonywana w mniej dogodnych 
momentach cyklu? 

R A  Jestem Ra. Ten cykl jest pomocnym narzędziem dla adepta, ale, jak 
powiedzieliśmy, w miarę jak adept staje się bardziej zrównoważony, 
projektowane działania będą coraz mniej zależne od tych cykli okazji, a 
coraz bardziej i bardziej równe pod względem ich skuteczności. 

64.13 P Y T A J Ą C Y  Nie potrafię ocenić, w jakim punkcie, na jakim poziomie 
umiejętności adept osiągnie ten punkt bycia, powiedzmy, niezależnym od 
działań cyklicznych. Czy możesz mi wskazać, jaki poziom „biegłości” 
byłby niezbędny, aby być tak niezależnym? 

R A  Jestem Ra. Jesteśmy zniechęceni do mówienia konkretnie z powodu 
pracy tej grupy, ponieważ mówienie wydaje się być osądzaniem. Możemy 
jednak powiedzieć, że możesz rozpatrywać ten cykl w tym samym świetle, 
co tak zwane astrologiczne równowagi w twojej grupie; to znaczy są 
interesujące, ale nie krytyczne. 

64.14 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Czytałem, że ostatnie badania wykazały, że normalny 
cykl snu istot na tej planecie występuje godzinę później w każdym okresie 
dobowym, tak że mamy cykl 25-godzinny zamiast 24-godzinnego. Czy to 
prawda, a jeśli tak, to dlaczego? 

R A  Jestem Ra. W niektórych przypadkach jest to poprawne. Wpływy 
planetarne, które działają na tych z pamięcią doświadczenia Marsa, mają 
pewien wpływ na te fizyczne kompleksy cielesne trzeciej gęstości. Ta rasa 
przekazała swój materiał genetyczny wielu ciałom na waszej płaszczyźnie. 
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64.15 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Ra wspomniał o Stuartcie i Douglasie podczas 
ostatniej sesji.6 Są to przedstawiciele tego, co nazywamy naszym zawodem 
medycznym. Jaka jest ogólna wartość, że tak powiem, nowoczesnych 
technik medycznych w łagodzeniu zniekształceń ciała w odniesieniu do 
celu tych zniekształceń i tego, co moglibyśmy nazwać karmą i innymi 
skutkami? 

R A  Jestem Ra. To zapytanie jest zagmatwane. Jednakże, zamiast próby 
jednej spójnej odpowiedzi, poczynimy pewne spostrzeżenia, ponieważ to, 
co jest alopatyczne wśród waszych praktyk uzdrawiania, jest nieco 
dwustronne. 

Po pierwsze, musisz dostrzec możliwość/prawdopodobieństwo, że każdy 
alopatyczny uzdrowiciel jest w rzeczywistości uzdrowicielem. W ramach 
waszego związku kulturowego ten trening jest uważany za właściwy 
sposób doskonalenia zdolności uzdrawiania.  

W najbardziej podstawowym sensie, każdy alopatyczny uzdrowiciel może 
być postrzegany jako ten, którego pragnieniem jest służenie innym w 
łagodzeniu zniekształceń kompleksu cielesnego i 
psychicznego/emocjonalnego, tak że uzdrawiana istota może doświadczać 
dalszego katalizatora przez dłuższy okres tego, co nazywasz życiem. Jest to 
wielka służba innym, gdy jest to stosowne, ze względu na gromadzenie 
zniekształceń w kierunku mądrości i miłości, które można stworzyć 
poprzez wykorzystanie kontinuum przestrzeni/czasu waszej iluzji. 

Obserwując alopatyczną koncepcję kompleksu ciała jako maszyny, 
możemy zauważyć symptomologię kompleksu społecznego pozornie 
poświęconego najbardziej nieprzejednanemu pragnieniu w kierunku 
zniekształceń rozproszenia uwagi, anonimowości i snu.7 To raczej wynik 
niż przyczyna społecznego myślenia na waszej płaszczyźnie. 

Z kolei owa mechaniczna koncepcja kompleksu ciała stworzyła ciągłą 
proliferację zniekształceń prowadzących do tego, co nazwalibyście złym 
stanem zdrowia, spowodowanym silnymi chemikaliami używanymi do 
kontrolowania i ukrywania zniekształceń cielesnych. Wielu waszych ludzi 

                                                            
6  Wspomniane w 62.11. 
7  W tym kontekście nieprzejednany może być zdefiniowany jako „charakteryzujący 

się odmową lub niechęcią kompromisu lub zmiany poglądów, lub porzucenia 
jakiejś (często ekstremalnej) pozycji lub postawy.” 
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zdaje sobie sprawę, że istnieją skuteczniejsze systemy uzdrawiania, nie 
wykluczające alopatyczne, ale także obejmujące wiele innych dróg 
uzdrawiania. 

64.16 P Y T A J Ą C Y  Załóżmy, że cielesne zniekształcenie zachodzi w obrębie 
określonej istoty, która następnie ma wybór szukania alopatycznej 
pomocy lub doświadczania katalizatora zniekształcenia i nie szukania 
korekty zniekształcenia. Czy możesz skomentować dwie możliwości tej 
istoty i jego analizę każdej ścieżki? 

R A  Jestem Ra. Jeśli istota jest spolaryzowana w kierunku służenia innym, 
analiza przebiega właściwie zgodnie z wytycznymi, która ścieżka daje 
największe możliwości służenia innym. 

Dla istoty o negatywnej polaryzacji jest to antyteza. 

W przypadku istoty niespolaryzowanej rozważania są przypadkowe i 
najprawdopodobniej w kierunku zniekształcenia w kierunku komfortu. 

64.17 P Y T A J Ą C Y  Dr Monroe,8 jak rozumiem, przyniósł tu niedawno odlew 
czteropalczastej Wielkiej Stopy. Czy możesz mi powiedzieć, której formy 
Wielkiej Stopy był ten odlew? 

R A  Jestem Ra. Możemy. 

64.18 P Y T A J Ą C Y  Wiem, że to zupełnie nieważne, ale jako przysługa dla doktora 
Monroe pomyślałem, że powinienem o to zapytać. 

R A  Jestem Ra. Ta istota była jedną z niewielkiej grupy form myślowych. 

64.19 P Y T A J Ą C Y  Zapytał również (i wiem, że to nieistotne), dlaczego nie 
znaleziono żadnych szczątków Wielkiej Stopy, to znaczy po tym, jak 
istoty Wielkiej Stopy umarły na naszej powierzchni. Zapytał, dlaczego 
nigdy nie znaleziono żadnych pozostałości po tych istotach. Czy możesz 
mu na to odpowiedzieć? To nie ma znaczenia, ale proszę o to jako 
przysługa dla niego. 

R A  Jestem Ra. Możesz zasugerować, że eksploracja jaskiń, które leżą pod 
niektórymi zachodnimi, przybrzeżnymi regionami górskimi waszego 
kontynentu, pewnego dnia dostarczy takich pozostałości. Ogólnie rzecz 

                                                            
8  Dr Burt Monroe był kierownikiem wydziału biologii na Uniwersytecie Louisville. 
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biorąc, nie zostaną one zrozumiane, jeśli ta kultura przetrwa w swojej 
obecnej formie wystarczająco długo, w waszym pomiarze czasu, aby ten 
wir prawdopodobieństwa/możliwości wystąpił. 

W tej chwili jest wystarczająco dużo energii na jeszcze jedno pełne 
zapytanie. 

64.20 P Y T A J Ą C Y  Kiedy w ćwiczeniach uzdrawiających mówisz „badaj doznania 
ciała”, masz na myśli te odczucia dostępne dla ciała poprzez pięć zmysłów? 
Czy też w odniesieniu do naturalnych funkcji ciała, takich jak dotykanie, 
kochanie, współżycie seksualne i towarzystwo? A może mówisz o czymś 
zupełnie innym? 

R A  Jestem Ra. Pytający może w tej chwili dostrzec kompleks swojego 
ciała. Doświadcza wrażeń. Większość z tych wrażeń, a w tym przypadku 
prawie wszystkie, jest ulotna i nieinteresująca. Niemniej jednak ciało jest 
wytworem umysłu. Pewne wrażenia mają znaczenie ze względu na 
ładunek lub moc odczuwaną przez umysł po doświadczeniu tego 
doznania. 

Na przykład w tym węźle przestrzeni/czasu jedno odczucie niesie potężny 
ładunek i można je zbadać. Jest to odczucie, które nazywasz 
zniekształceniem w kierunku dyskomfortu z powodu ciasnej pozycji 
kompleksu ciała podczas tej pracy. Równoważąc się, zbadałbyś to uczucie. 
Dlaczego to uczucie jest potężne? Ponieważ zostało wybrane, aby istota 
mogła służyć innym w ożywianiu tego kontaktu. 

Każde doznanie, które pozostawia w umyśle posmak znaczenia, 
pozostawia smak w pamięci, powinno być zbadane. To są wrażenia, o 
których mówimy. 

Czy możemy odpowiedzieć na jakieś krótkie pytania, zanim opuścimy ten 
instrument? 

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

R A  Jestem Ra. Kontynuuj zwracanie uwagi na wyrównanie. Jesteście 
sumienni i świadomi sposobów dbania o instrument w jego obecnych 
zniekształceniach związanych z nadgarstkami i dłońmi. Jak zawsze, 
największą ochroną jest miłość. 

Jestem Ra. Zostawiam was, moi przyjaciele, we wspaniałej miłości i 
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radosnym świetle Nieskończonego Stwórcy. Idźcie więc naprzód, radując 
się mocą i pokojem Jednego Nieskończonego Stwórcy. Adonai. 



 

SESJA 65. 
8 SIERPNIA 1981  

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

65.1 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś najpierw wskazać stan instrumentu oraz poziom 
energii życiowej i fizycznej? 

R A  Jestem Ra. Energie życiowe tego instrumentu są takie, jak powiedziano 
wcześniej. Energie fizyczne są znacznie zniekształcone w kierunku słabości 
w tej przestrzeni/czasie z powodu kompleksów zniekształceń, 
symptomatycznych dla tego, co nazywacie stanem artretycznym. Poziom 
ataku psychicznego jest stały, ale ten instrument radzi sobie z nim w taki 
sposób, że eliminuje poważne trudności z powodu jego wierności i 
wsparcia grupy. 

65.2 P Y T A J Ą C Y  Być może ponownie omawiam niewielką kwestię omówioną na 
poprzedniej dzisiejszej sesji, ale staram się uzyskać jaśniejszy obraz 
niektórych spraw, których nie rozumiem, i być może opracuję własny 
plan działań na przyszłość. 

Mam wrażenie, że w niedalekiej przyszłości poszukiwanie wzrośnie u 
wielu, którzy teraz wcielają się w fizyczność na tej planecie. Ich 
poszukiwania wzrosną, ponieważ staną się bardziej świadomi stworzenia 
takiego, jakie jest, w przeciwieństwie, powiedziałbym, do stworzenia 
człowieka. Ich orientacja i myślenie, poprzez katalizator o wyjątkowym 
charakterze, zostaną przeorientowane na myślenie o bardziej 
podstawowych pojęciach, że tak powiem. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Wypowiedzi generalizujące nigdy nie mogą być całkowicie 
poprawne. Możemy jednak zauważyć, że w obliczu dziury w zasłonie oczy 
istoty mogą po raz pierwszy zerknąć przez okno za nią. Ta tendencja jest 
prawdopodobna, biorąc pod uwagę wiry 
możliwości/prawdopodobieństwa aktywne w waszych kontinuach 
przestrzeni/czasu i czasu/przestrzeni w tym węźle. 

65.3 P Y T A J Ą C Y  Zakładałem, że powodem, dla którego tak wielu wędrowców i 
tych zebranych bytów trzeciej gęstości, które zostały tu przeniesione, 
uważa, że inkarnacja na tej planecie jest przywilejem i wyjątkowo 
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korzystnym czasem, że efekt, o którym właśnie mówiłem, daje im 
możliwość pełniejszej służby z powodu wzmożonego poszukiwania. Czy 
ogólnie jest to poprawne? 

R A  Jestem Ra. Taki jest zamiar wędrowców przed wcieleniem. Jest wielu 
wędrowców, których dysfunkcja w odniesieniu do planetarnych 
zwyczajów waszych ludzi spowodowała w pewnym stopniu stan uwikłania 
w konfigurację aktywności kompleksu umysłowego, która w 
odpowiednim stopniu może uniemożliwić zamierzoną służbę. 

65.4 P Y T A J Ą C Y  Zauważyłem, że mówisz wolniej niż zwykle. Czy jest tego 
powód? 

R A  Jestem Ra. Ten instrument jest nieco słaby i chociaż silny pod 
względem energii życiowej i dobrze funkcjonujący w tym czasie, jest nieco 
bardziej kruchy niż zwykle spotykany stan. Możemy zauważyć ciągłe 
znoszenie fizycznego zniekształcenia zwanego bólem, które osłabia energię 
fizyczną. Aby wykorzystać znaczne zasoby dostępnej energii, nie szkodząc 
instrumentowi, staramy się kanalizować nawet węższe pasmo, niż jest to 
zazwyczaj. 

65.5 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Zatem, czy właściwie przeanalizowałem warunek, 
który stwarza możliwość większej służby, w następujący sposób: Po 
pierwsze, starszeństwo przez wibrację inkarnacji znacznie spolaryzowało 
tych na powierzchni, a napływ wędrowców znacznie zwiększył 
konfigurację umysłową, mógłbym powiedzieć: ku rzeczom bardziej 
duchowym. Przypuszczam, że byłby to jeden z czynników tworzących 
lepszą atmosferę dla służby. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

65.6 P Y T A J Ą C Y  Czy nadchodzące zmiany w miarę przechodzenia do czwartej 
gęstości - mówię o zmianach nie tylko na fizycznej planecie trzeciej 
gęstości z powodu efektu ogrzewania, ale także o zmianach zwiastujących 
wibracje czwartej gęstości, takich jak zdolność ludzi do wykonywania 
tego, co nazywamy czynnościami paranormalnymi - zakładam, że obie te 
rzeczy są również i będą działać jako katalizator do wywołania większego 
poszukiwania. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. To jest częściowo poprawne. Występujące zjawiska 
paranormalne nie mają na celu zwiększenia poszukiwania, ale są 
manifestacjami tych, których konfiguracja wibracyjna umożliwia tym 
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istotom kontakt z bramą do inteligentnej nieskończoności. Te istoty 
zdolne do służby paranormalnej mogą określić, że pełnią taką służbę na 
świadomym poziomie. Jest to jednak funkcja istoty i jej wolnej woli, a nie 
paranormalna zdolność. 

Poprawna część twoich wypowiedzi to większa szansa na służbę ze 
względu na wiele zmian, które przyniosą wiele wyzwań, trudności i 
pozornych zmartwień w ramach waszej iluzji dla wielu, którzy będą wtedy 
starali się zrozumieć, jeśli możemy użyć tego błędnego określenia, 
przyczynę nieprawidłowego funkcjonowania fizycznych rytmów ich 
planety. 

Co więcej, istnieją wiry prawdopodobieństwa/możliwości, które spiralnie 
prowadzą do waszych wojowniczych działań. Wiele z tych wirów nie 
dotyczy wojny nuklearnej, ale mniej anihilacyjnej i dłuższej, tak zwanej 
wojny konwencjonalnej. Taka sytuacja, gdyby powstała w waszej iluzji, 
dawałaby wiele okazji do poszukiwania i służby. 

65.7 P Y T A J Ą C Y  W jaki sposób wojna konwencjonalna stwarzałaby możliwości 
poszukiwania i służby? 

R A  Jestem Ra. Istnieje możliwość/prawdopodobieństwo dla sytuacji, w 
których duże części waszego kontynentu i całego globu mogą być 
zaangażowane w rodzaj wojny, którą możesz porównać do wojny 
partyzanckiej. Ideał wolności od tak zwanej siły inwazyjnej 
kontrolowanego faszyzmu, albo równie kontrolowanej społecznej 
wspólnej własności wszystkich rzeczy pobudziłby wielkie ilości 
kontemplacji nad wielką polaryzacją zawartą w kontraście między 
wolnością a kontrolą. 

W tym scenariuszu, który jest rozważany w obecnym węźle 
czasu/przestrzeni, pomysł zniszczenia cennych miejsc i personelu nie 
byłby uważany za przydatny. Użyto by innej broni, która nie niszczy tak 
jak wasza broń jądrowa.  

W tej trwającej walce światło wolności płonęłoby w kompleksach 
umysłu/ciała/ducha zdolnych do takiej polaryzacji. Nie mając okazji do 
otwartego wyrażenia umiłowania wolności, zakorzeniłoby się 
poszukiwanie wewnętrznej wiedzy, wspomagane przez Braci i Siostry od 
Smutku, którzy pamiętają swoje wezwanie do tej planety. 

65.8 P Y T A J Ą C Y  Czy chcesz powiedzieć, że ten możliwy stan wojny byłby 
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znacznie bardziej rozprzestrzeniony na powierzchni globu niż cokolwiek, 
czego doświadczyliśmy w przeszłości, a zatem dotknąłby większy procent 
populacji w tej formie katalizatora? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. Są teraz tacy, którzy eksperymentują z jedną z 
głównych broni tego scenariusza, czyli z tak zwaną grupą urządzeń 
psychotronicznych, które są eksperymentalnie wykorzystywane do 
wywoływania takich zmian w wietrze i pogodzie, które doprowadzą do 
ewentualnego głodu. Jeśli ten program nie zostanie skontrowany i okaże 
się eksperymentalnie zadowalający, metody w tym scenariuszu zostaną 
upublicznione. Nastąpiłoby to, co ci, których nazywacie Rosjanami, mają 
nadzieję na bezkrwawą inwazję ich personelu na ten i każdy kraj uważany 
za cenny. Jednakże narody waszej kultury mają niewielką skłonność do 
bezkrwawej kapitulacji. 

65.9 P Y T A J Ą C Y  Wydaje się, że mamy działające podwójne katalizatory i pytanie 
brzmi, który z nich zadziała jako pierwszy. Proroctwa, jak je nazywam, 
dokonane przez Edgara Cayce'go wskazywały na wiele zmian na Ziemi i 
zastanawiam się nad mechaniką opisywania tego, co nazywamy 
przyszłością.  

Stwierdzono, że Ra nie jest częścią czasu, a jednak zajmujemy się wirami 
prawdopodobieństwa/możliwości. Bardzo trudno mi zrozumieć, jak działa 
mechanizm proroctwa. Jaka jest wartość proroctwa, takiego jak Cayce 
głosił, w odniesieniu do zmian na Ziemi? W odniesieniu do wszystkich 
tych scenariuszy? 

R A  Jestem Ra. Pomyśl o kupującym, wchodzącym do sklepu w celu 
zakupu żywności, którą można zastawić stół na okres, który określasz 
tygodniem. W niektórych sklepach są jakieś przedmioty, w innych 
różnorodny zestaw ofert. Mówimy o tych wirach 
możliwości/prawdopodobieństwa, gdy jesteśmy o to pytani, ze 
zrozumieniem, że są to puszka, słoik lub część towarów w waszym sklepie. 

Podczas gdy skanujemy wasz czas/przestrzeń, nie wiemy, czy wasze narody 
będą robić zakupy tu czy tam. Możemy wymienić tylko niektóre pozycje 
dostępne do wyboru. Można powiedzieć, że zapis, z którego czytał ten, 
którego nazywasz Edgarem, jest przydatny w ten sam sposób. W tym 
materiale jest mniej wiedzy na temat innych wirów 
możliwości/prawdopodobieństwa, a więcej uwagi poświęca się 
najsilniejszemu wirowi.  
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Widzimy ten sam wir, ale widzimy też wiele innych. Materiał Edgara 
można porównać do stu pudełek waszych zimnych płatków, inny wir do 
trzech, sześciu lub pięćdziesięciu innych produktów, które wasze narody 
jedzą na śniadanie. To, że zjesz śniadanie, jest prawie pewne. Menu należy 
do waszego własnego wyboru. 

Wartość proroctwa musi być uświadomiona, że polega tylko na wyrażaniu 
możliwości. Ponadto, naszym skromnym zdaniem, należy uważnie wziąć 
pod uwagę, że jakikolwiek ogląd czasu/przestrzeni - czy to przez kogoś z 
waszego czasu/przestrzeni, czy przez kogoś takiego jak my, którzy oglądają 
czas/przestrzeń z wymiaru, powiedzmy, na zewnątrz tego - będzie miał 
spore trudności w wyrażeniu wartości pomiaru czasu. Zatem 
przepowiednia podana w konkretnych terminach jest bardziej interesująca 
ze względu na treść lub rodzaj przewidywanej możliwości niż ze względu 
na węzeł przestrzeni/czasu jej domniemanego wystąpienia. 

65.10 P Y T A J Ą C Y  Mamy więc wyraźną możliwość dwóch różnych typów 
katalizatora tworzących atmosferę poszukiwania, która jest większa niż ta, 
której doświadczamy obecnie. Będzie dużo zamieszania, zwłaszcza w 
scenariuszu zmian na Ziemi, po prostu dlatego, że wiele grup 
przewidywało te zmiany, podając różne i różnorodne przyczyny tych 
zmian. Czy możesz skomentować skuteczność tego typu katalizatora i 
dość szeroką poprzedzającą go wiedzę o nadchodzących zmianach, ale 
także dość duże zróżnicowanie, powiedziałbym, wyjaśnienia tych zmian? 

R A  Jestem Ra. Biorąc pod uwagę siłę wiru 
możliwości/prawdopodobieństwa, który zakłada wyrażenie przez samą 
planetę trudnych narodzin jaźni planetarnej do czwartej gęstości, byłoby 
bardzo zaskakujące, gdyby niewielu, którzy mają dostęp do 
przestrzeni/czasu1, było w stanie dostrzec ten wir. Ilość tych zimnych 
płatków w sklepie spożywczym, używając naszej poprzedniej analogii, jest 
nieproporcjonalnie duża. Każdy, kto prorokuje, robi to z unikalnego 
poziomu, pozycji lub konfiguracji wibracji. Tak więc zniekształcenia i 
wypaczenia będą towarzyszyć wielu proroctwom. 

65.11 P Y T A J Ą C Y  Cóż, cały ten scenariusz na następne, powiedzmy, dwadzieścia 

                                                            
1  W świetle faktu, że w 65.9 i gdzie indziej Ra nazwał aktywność proroctwa jako ktoś 

kto przegląda „czas/przestrzeń”, Ra przypuszczalnie miał tu na myśli 
„czasu/przestrzeni”. 
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lat, wydaje się mieć na celu zwiększenie poszukiwań i wzrost świadomości 
stworzenia naturalnego, ale także ogromną ilość zamieszania. Czy celem 
przedinkarnacyjnym wielu wędrowców była próba zmniejszenia tego 
zamieszania? 

R A  Jestem Ra. Celem wędrowców było służyć istotom tej planety w 
dowolny sposób, o który prosili, a także celem wędrowców było, aby ich 
wzorce wibracji mogły rozjaśnić wibracje planetarne jako całości, 
poprawiając2 w ten sposób skutki planetarnej dysharmonii i łagodzić3 
skutki tej dysharmonii. 

Celem wędrowców nie są konkretne intencje, takie jak pomoc w sytuacji, 
która się jeszcze nie ujawniła. Światło i miłość idą tam, gdzie są 
poszukiwane i potrzebne, a ich kierunek nie jest z góry zaplanowany. 

65.12 P Y T A J Ą C Y  Zatem każdy z wędrowców działa jako funkcja uprzedzeń, które 
rozwinął w jakikolwiek sposób, który uzna za odpowiedni do 
zakomunikowania - lub po prostu trwać w swojej biegunowości - aby 
wspomóc całkowitą świadomość planety. 

Czy jest, że tak powiem, bardziej fizyczny sposób, w jaki on pomaga… 
Chodzi mi o to, czy jego wibracje w jakiś sposób przyczyniają się do 
procesu, tak jak polaryzacja elektryczna, ładowanie baterii czy coś w tym 
stylu? Czy to również pomaga planecie, sama fizyczna obecność 
wędrowców? 

R A  Jestem Ra. To jest poprawne, a mechanizm jest dokładnie taki, jak 
twierdzisz. To znaczenie mieliśmy na myśli w drugiej części naszej 
poprzedniej odpowiedzi. 

Możesz w tym momencie zauważyć, że tak jak w przypadku innych istot, 
każdy wędrowiec ma swoje unikalne zdolności, uprzedzenia i specjalizacje, 
tak że z każdej części każdej gęstości reprezentowanej wśród wędrowców 
pochodzi szereg inkarnacyjnych talentów, które można następnie wyrazić 
na tej płaszczyźnie, której teraz doświadczasz; tak więc, każdy wędrowiec, 

                                                            
2  W tym kontekście poprawiając może być zdefiniowane jako „zrobić lub stać się 

lepszym, bardziej znośnym lub bardziej zadowalającym; poprawić.” 
3  W tym kontekście łagodzenie można zdefiniować jako „zmniejszenie gwałtowności 

(choroby)” lub „złagodzenie (objawów) bez wyleczenia choroby podstawowej” lub 
„złagodzenie intensywności”. 
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ofiarowując się przed wcieleniem, ma do zaoferowania jakąś specjalną 
służbę oprócz podwójnego efektu planetarnej miłości i światła oraz 
podstawowej funkcji służenia jako latarnia morska lub pasterz. 

Tak więc są ludzie z piątej gęstości, których zdolności do wyrażania 
mądrości są wielkie. Są wędrowcy z czwartej i szóstej gęstości, których 
zdolność służenia jako, powiedzmy, bierne promienniki lub nadawcy 
miłości i miłości/światła, jest ogromna. Jest wielu innych, których talenty 
wprowadzone do tej gęstości są dość zróżnicowane. 

Tak więc wędrowcy mają trzy podstawowe funkcje, gdy zapomnienie 
zostanie już spenetrowane, dwie pierwsze są podstawowe, trzecia jest 
unikalna dla tego konkretnego kompleksu umysłu/ciała/ducha. 

Możemy zauważyć w tym miejscu, kiedy rozważasz wir 
możliwości/prawdopodobieństwa, że chociaż masz wiele, wiele 
przedmiotów, które powodują cierpienie, a tym samym oferują 
możliwości poszukiwania i służby, zawsze w tym sklepie znajduje się jeden 
pojemnik pokoju, miłości, światła i radości. Ten wir może być bardzo 
mały, ale odwrócenie się od niego oznacza zapomnienie o nieskończonych 
możliwościach chwili obecnej. Czy twoja planeta mogłaby polaryzować się 
w kierunku harmonii w jednej wspaniałej, silnej chwili inspiracji? Tak 
moi przyjaciele. To nie jest prawdopodobne; ale jest to zawsze możliwe. 

65.13 P Y T A J Ą C Y  Jak powszechne we wszechświecie są zbiory mieszane na 
planecie zarówno pozytywnie, jak i negatywnie zorientowanych 
kompleksów umysłu/ciała/ducha? 

R A  Jestem Ra. Wśród zbiorów planetarnych, które przynoszą plony 
kompleksów umysłu/ciała/ducha: około 10% jest negatywnych; około 
60% jest pozytywnych; a około 30% jest mieszanych, przy czym wtedy 
prawie wszystkie zbiory są pozytywne.  

W przypadku zbiorów mieszanych prawie niespotykane jest aby większość 
zbioru była negatywna. Kiedy planeta przesuwa się silnie w kierunku 
negatywu, prawie nie ma możliwości uzyskania polaryzacji pozytywnej, 
którą można zebrać. 

65.14 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz mi powiedzieć, dlaczego w takim przypadku prawie 
nie ma takiej możliwości? 

R A  Zdolność do pozytywnej polaryzacji wymaga pewnego stopnia 
samostanowienia. 
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65.15 P Y T A J Ą C Y  Zatem, gdy miną te ostatnie dni cyklu, jeśli zbiory miałyby 
nastąpić teraz, dzisiaj, zebrano by pewną liczbę pozytywnych i 
negatywnych oraz pewną liczbę powtarzających. Zakładam, że ze względu 
na katalizator, który będzie doświadczany od teraz do faktycznego czasu 
zbiorów, liczba istot, które można zebrać, wzrośnie. 

Ogólnie rzecz biorąc, nieszczególnie w odniesieniu do tej planety, ale w 
odniesieniu, powiedzmy, do ogólnego doświadczenia w zbiorach, jak duży 
wzrost liczby istot, które można zebrać, można logicznie założyć, że 
nastąpi z powodu katalizatora, który występuje w końcowym okresie, 
takim jak ten? A może popełniam błąd, zakładając, że inne planety dodały 
katalizator pod koniec okresu zbiorów, kiedy mają mieszane zbiory? 

R A  Jestem Ra. W przypadku zbiorów mieszanych prawie zawsze występuje 
dysharmonia, a zatem dodawany jest katalizator w postaci tak zwanych 
„zmian na Ziemi”. W tym założeniu masz rację. 

Pragnieniem Konfederacji jest służenie tym, którzy rzeczywiście mogą 
szukać bardziej intensywnie z powodu tego dodatkowego katalizatora. Nie 
decydujemy się na próbę prognozowania powodzenia dodatkowych liczb 
w zbiorach, ponieważ nie byłoby to właściwe. Jesteśmy sługami. Jeśli 
jesteśmy wzywani, będziemy służyć z całych sił. Liczenie liczb jest 
bezskuteczne. 

65.16 P Y T A J Ą C Y  A zatem dodany katalizator pod koniec cyklu jest specyficzną 
funkcją orientacji świadomości zamieszkującej planetę. Świadomość 
dostarczyła sobie katalizatora, kierując swoje myślenie w sposób, w jaki go 
zorientowała, działając w ten sposób na siebie tak samo, jak katalizator 
bólu cielesnego i choroby oddziałuje na pojedynczy kompleks 
umysłu/ciała/ducha. Już raz dokonałem tej analogii, ale powtarzam ją w 
tym czasie, aby wyjaśnić mój własny sposób myślenia, widząc byt 
planetarny jako coś w rodzaju pojedynczej istoty złożonej z miliardów 
kompleksów umysłu/ciała/ducha. Czy mój punkt widzenia jest 
poprawny? 

R A  Jestem Ra. Masz całkowitą rację. 

65.17 P Y T A J Ą C Y  Następnie mamy do czynienia z istotą, która nie uformowała 
jeszcze pamięci społecznej, ale jest istotą, tak jak jedno z nas można 
nazwać pojedynczą istotą. Czy możemy kontynuować tę obserwację, 
powiedzmy, konglomeratu poprzez istotę galaktyczną, czy raczej, 
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powinienem powiedzieć, rodzaj istoty typu małego układu planetarnego? 
Spróbuję sformułować to w ten sposób. Czy mógłbym spojrzeć na 
pojedyncze słońce w jego układzie planetarnym jako istotę, a następnie 
spojrzeć na wielką galaktykę z miliardami gwiazd jako istotę? Czy mogę 
kontynuować tę ekstrapolację w ten sposób? 

R A  Jestem Ra. Możesz, ale nie w ramach przestrzeni/czasu trzeciej gęstości. 

Spróbujmy porozmawiać na ten interesujący temat. W waszej 
przestrzeni/czasie wy i wasi ludzie jesteście rodzicami tego, co jest w łonie. 
Ziemia, jak ją nazywacie, jest gotowa do narodzin, a poród nie przebiega 
gładko. Kiedy ta istota się narodzi, będzie natchniona kompleksem 
pamięci społecznej swoich rodziców, który stał się pozytywny w czwartej 
gęstości. W tej gęstości istnieje szersze spojrzenie. 

Możesz zacząć widzieć swój związek z Logosem, czyli słońcem, z którym 
jesteście najbardziej intymnie związani. To nie jest relacja rodzica i 
dziecka, ale Stwórcy (czyli Logos) i Stwórcy (czyli kompleksu 
umysłu/ciała/ducha jako Logos).  

Kiedy nastąpi uświadomienie sobie tego, możesz wtedy poszerzyć „pole 
widzenia”, jeśli chcesz, nieskończenie rozpoznając części Logosu w całym 
Jedynym Nieskończonym Stworzeniu i odczuwając - korzeniami umysłu 
informującymi intuicję - że rodzice pomagają ich planetom w ewolucji w 
zakresach rozległych i nieznanych w stworzeniu, ponieważ ten proces 
zachodzi wiele, wiele razy w ewolucji stworzenia jako całości. 

65.18 P Y T A J Ą C Y  Wędrowiec przechodzi przez proces zapominania. 
Wspomniałeś, że ci, którzy mają teraz aktywowane ciała trzeciej i czwartej 
gęstości, nie zapominają tak jak wędrowcy. Zastanawiałem się tylko, czy, 
powiedzmy, wędrowiec szóstej gęstości był tutaj z aktywowanym ciałem 
trzeciej gęstości, czy przeszedłby przez zapominanie, które byłoby, że tak 
powiem, w sekcjach zapominania o czwartej, piątej i szóstej gęstości? A 
jeśli miałby aktywować swoje ciało czwartej gęstości, miałby częściowe 
dodatkowe wspomnienia? A potem kolejna cząstka, jeśli jego piąta została 
aktywowana? A potem pełna pamięć, jeśli aktywował szóstą? Czy to ma 
sens? 

R A  Jestem Ra. Nie. 

65.19 P Y T A J Ą C Y  [chichocze] Dziękuję. Proces zapominania był dla mnie zagadką, 
ponieważ powiedziałeś, że ludzie aktywowani w czwartej gęstości, którzy 
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byli tutaj, a których można było zebrać, nie mieli tego samego problemu z 
zapominaniem. Czy możesz mi powiedzieć, dlaczego wędrowiec traci 
pamięć? 

R A  Jestem Ra. Powód jest dwojaki:  

Po pierwsze, genetyczne właściwości połączenia między kompleksem 
umysłu/ciała/ducha a strukturą komórkową ciała są inne dla trzeciej 
gęstości niż dla trzeciej/czwartej gęstości. 

Po drugie, należy zachować wolną wolę istot trzeciej gęstości. W ten 
sposób wędrowcy zgłaszają się na ochotnika do połączeń genetycznych lub 
DNA trzeciej gęstości z kompleksem umysłu/ciała/ducha.  

Proces zapominania można przeniknąć do tego stopnia, że wędrowiec 
pamięta, co to jest i dlaczego znajduje się na sferze planetarnej. Byłoby 
jednak wykroczeniem, gdyby wędrowcy wniknęli w zapomnienie do tego 
stopnia, że pobudziliby gęstsze ciała i dzięki temu mogliby żyć, 
powiedzmy, w sposób podobny do Boga. Nie byłoby to właściwe dla 
tych, którzy zdecydowali się służyć. 

Nowe istoty czwartej gęstości, które stają się zdolne do demonstracji 
różnych nowszych zdolności, robią to w wyniku obecnego doświadczenia, 
a nie w wyniku pamięci. Zawsze jest kilka wyjątków i prosimy Cię o 
wybaczenie za ciągłe gradacje nadmiernych uogólnień. 

65.20 P Y T A J Ą C Y  Nie wiem, czy to pytanie jest związane z tym, do czego dążę, 
czy nie, ale spytam i zobaczę. Mówiąc o piramidach wspomniałeś, że 
komora rezonansowa została użyta, aby adept mógł spotkać się z jaźnią. 
Czy mógłbyś wyjaśnić, co przez to rozumiałeś? 

R A  Jestem Ra. Ktoś spotyka się z jaźnią w centrum lub w głębi istoty. Tak 
zwaną komorę rezonansową można przyrównać do symboliki pogrzebu i 
zmartwychwstania ciała, w którym istota umiera dla siebie, a poprzez tę 
konfrontację pozornej straty i realizacji istotnego zysku zostaje 
przemieniona w nową i zmartwychwstałą istotę. 

65.21 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbym dokonać analogii w tej pozornej śmierci, utraty 
pragnień, które są iluzorycznymi, powszechnymi pragnieniami trzeciej 
gęstości, i uzyskania pragnień całkowitej służby innym? 

R A  Jestem Ra. Jesteś spostrzegawczy. Taki był cel i intencja tej komnaty, a 
także stanowiła niezbędną część skuteczności pozycji Królewskiej 
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Komnaty. 

65.22 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz mi powiedzieć, co ta komnata zrobiła z istotą, aby 
wytworzyć w niej tę świadomość? 

R A  Jestem Ra. Ta komora działała na umysł i ciało. Umysł był dotknięty 
deprywacją sensoryczną i archetypowymi reakcjami na bycie pogrzebanym 
żywcem bez możliwości uwolnienia się od siebie. Na ciało miała wpływ 
zarówno konfiguracja umysłu, jak i właściwości elektryczne i 
piezoelektryczne materiałów, które zostały użyte do budowy komory 
rezonansowej. 

To będzie ostatnie pełne zapytanie tej pracy. Czy możemy zapytać, czy w 
tej chwili są jakieś krótkie pytania? 

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

R A  Jestem Ra. Uważamy, że instrument jest dobrze wspierany i wszystko 
jest w porządku. Ostrzegamy każdego przed zniekształceniami tego 
instrumentu w kierunku bólu, ponieważ nie lubi dzielić się tymi 
wyrażeniami, ale jako grupa wsparcia, ten instrument podświadomie 
akceptuje pomoc każdej istoty. Wszystko jest wyrównane. Jesteście 
sumienni. Dziękujemy wam za to. 

Jestem Ra. Zostawiam was, moi przyjaciele, radujących się miłością i 
światłem Jedynego Nieskończonego Stwórcy. Idźcie więc naprzód, 
chlubiąc się mocą i pokojem Jedynego Nieskończonego Stwórcy. Adonai. 



 

SESJA 66. 
12 SIERPNIA 1981  

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

66.1 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś mi podać stan instrumentu? 

R A  Jestem Ra. W tej chwili energie życiowe są nieco wyczerpane, ale nie 
poważnie. Fizyczny poziom energii jest niezwykle niski. W przeciwnym 
razie jest tak, jak wspomniano wcześniej. 

66.2 P Y T A J Ą C Y  Czy jest coś, co możemy zrobić, pozostając w ramach 
Pierwszego Zniekształcenia, aby zwrócić się o pomoc do Konfederacji w 
celu złagodzenia fizycznych problemów instrumentu? 

R A  Jestem Ra. Nie. 

66.3 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz mi podać najbardziej odpowiednią metodę 
rozwiązywania problemów fizycznych instrumentu? 

R A  Jestem Ra. Podstawowy materiał został omówiony wcześniej, jeśli 
chodzi o pielęgnację tego instrumentu. Podsumowujemy: ćwiczenia 
zgodnie z możliwościami, nieprzekraczanie odpowiednich parametrów, 
odżywianie, współżycie społeczne z towarzyszami, aktywność seksualna w 
zielonym promieniu lub wyżej i ogólnie dzielenie się zniekształceniami 
indywidualnych doświadczeń tej grupy w pomocny, pełen miłości sposób. 

Te rzeczy są osiągane z czymś, co uważamy za wielką harmonię, biorąc 
pod uwagę gęstość, w jakiej tańczycie. Instrumentowi znane są szczególna 
uwaga i czynności, dzięki którym osoby ze zniekształceniami kompleksu 
fizycznego mogą złagodzić te zniekształcenia. 

Wreszcie, dobrze jest, jeśli ten instrument będzie kontynuował praktyki, 
które niedawno rozpoczął. 

66.4 P Y T A J Ą C Y  Jakie to praktyki? 

R A  Jestem Ra. Te praktyki dotyczą ćwiczeń, które opisaliśmy wcześniej. 
Możemy powiedzieć, że różnorodność doświadczeń, których ta istota 
szuka, jest pomocna, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, ale ponieważ ten 
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instrument działa w tych praktykach, zniekształcenie wydaje się mniej 
obowiązkowe. 

66.5 P Y T A J Ą C Y  Chciałbym zbadać mechanizm leczenia za pomocą 
skrystalizowanego uzdrowiciela. Mam zamiar wygłosić stwierdzenie i 
byłbym wdzięczny, gdybyś skorygował mój sposób myślenia. 

Wydaje mi się, że kiedy uzdrowiciel zostanie odpowiednio zrównoważony 
i odblokowany w odniesieniu do ośrodków energetycznych, może działać 
w jakiś sposób jako zbieracz i skupiający światło w taki sam sposób, jak 
lub analogicznie do tego, jak piramida działa, przyjmując lub zbierając 
światło lewą ręką i emitując je prawą. To wtedy, w jakiś sposób, przenika 
pierwszą i siódmą powłokę czakry, można by powiedzieć, wibracyjną 
otoczkę ciała i pozwala na wyleczenie centrów energetycznych istoty. 

Jestem całkiem pewien, że nie mam racji w tej kwestii i prawdopodobnie 
znacznie się mylę. Czy mógłbyś zmienić moje myślenie tak, żeby miało 
sens? 

R A  Jestem Ra. Masz rację, zakładając, że skrystalizowany uzdrowiciel jest 
analogiczny do piramidalnego działania pozycji Komnaty Króla. Jest kilka 
poprawek, które możemy zasugerować. 

Po pierwsze, energia, która jest używana, jest wprowadzana do kompleksu 
pola uzdrowiciela przez wyciągniętą rękę używaną w spolaryzowanym 
sensie. Jednakże energia ta przepływa przez różne punkty energii do 
podstawy kręgosłupa i do pewnego stopnia, do stóp; w ten sposób 
przechodząc przez główne ośrodki energetyczne uzdrowiciela, wirując po 
spirali przez stopy, obracając się w czerwonym centrum energii w 
kierunku spirali w żółtym centrum energii i przechodząc przez centrum 
zielonej energii w mikrokosmosie konfiguracji prany w Komnacie Króla. 
To następnie jest kontynuowane przez trzecią spiralę przez centrum 
niebieskiej energii i jest wysyłane stamtąd przez bramę z powrotem do 
inteligentnej nieskończoności. 

To z zielonego centrum uzdrawiająca prana przenosi się do 
spolaryzowanej leczącej prawej ręki, a stamtąd do tego, który ma być 
uzdrowiony. 

Możemy zauważyć, że są tacy, którzy używają konfiguracji żółtego 
promienia do przenoszenia energii i można to zrobić, ale efekty są 
wątpliwe - a jeśli chodzi o związek między uzdrowicielem, energią 
uzdrawiającą i poszukiwaczem, wątpliwe ze względu na skłonność 
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poszukiwacza do dalszego wymagania takich transferów energii, bez 
prawdziwego uzdrowienia pod nieobecność uzdrowiciela z powodu braku 
penetracji powłoki pancerza, o którym mówiłeś. 

66.6 P Y T A J Ą C Y  Zatem wędrowiec, który pochodzi z piątej lub szóstej gęstości, 
może próbować takiego uzdrowienia i mieć niewielkie lub żadne rezultaty. 
Wskazuje mi to, że istnieje jakaś funkcja aktywowanego ciała, ponieważ… 
Czy możesz mi powiedzieć, co stracił wędrowiec i dlaczego konieczne jest, 
aby odzyskał pewne równowagi i zdolności, aby doskonalić swoją 
zdolność uzdrawiania? 

R A  Jestem Ra. Możesz zobaczyć wędrowca jako niemowlę próbującego 
werbalizować kompleksy dźwiękowe waszych ludzi. Pamięć o zdolności 
do komunikowania się znajduje się w nierozwiniętym kompleksie umysłu 
niemowlęcia, ale zdolność do praktykowania lub manifestowania tego, 
zwanego mową, nie pojawia się natychmiast ze względu na ograniczenia 
kompleksu umysłu/ciała/ducha, którego zdecydował się być częścią w tym 
doświadczeniu. 

Tak jest z wędrowcem, który pamiętając o łatwości, z jaką można 
dokonywać zmian w gęstości domowej, a mimo to po wejściu w trzecią 
gęstość, nie może zamanifestować tego wspomnienia z powodu 
ograniczeń wybranego doświadczenia. Szanse na to, że wędrowiec będzie 
w stanie uleczyć się w trzeciej gęstości, są tylko większe niż te, które 
pochodzą z tej gęstości, ponieważ pragnienie służby może być silniejsze i 
może zostać wybrana ta metoda służby. 

66.7 P Y T A J Ą C Y  A co z tymi z dualnością - nie z wędrowcami - ale z zebranymi i 
podwójnie aktywowanymi istotami z ciałami trzeciej i czwartej gęstości? 
Czy są w stanie leczyć za pomocą technik, które omówiliśmy? 

R A  Jestem Ra. W wielu przypadkach tak jest, ale u początkujących w 
czwartej gęstości pragnienie może nie być obecne. 

66.8 P Y T A J Ą C Y  Zakładam więc, że mamy wędrowca, który pragnie nauczyć się 
technik uzdrawiania, będąc, że tak powiem, uwięzionym w trzeciej 
gęstości. Wydaje mi się, że zajmuje się on przede wszystkim 
równoważeniem i odblokowywaniem ośrodków energetycznych. Czy 
mam rację w tym założeniu? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. Dopóki uzdrowiciel nie osiągnie równowagi, 
może być kanałem dla równoważenia innej jaźni. Uzdrawianie najpierw 
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praktykuje się na sobie, jeśli możemy to powiedzieć w inny sposób. 

66.9 P Y T A J Ą C Y  Teraz, gdy uzdrowiciel zbliża się do innej jaźni, aby dokonać 
uzdrowienia, mamy sytuację, w której ta druga jaźń, poprzez 
programowanie katalizatora, prawdopodobnie stworzyła stan, który jest 
postrzegany jako stan wymagający uzdrowienia. Jaka jest sytuacja i jakie są 
konsekwencje działania uzdrowiciela na schorzenie zaprogramowanego 
katalizatora, aby spowodować uzdrowienie?  

Czy mam rację, zakładając, że wykonując to uzdrowienie, 
zaprogramowany katalizator jest użyteczny dla tego, który ma być 
uzdrowiony, ponieważ ten, który ma być uzdrowiony, staje się wtedy 
świadomy tego, co chciał sobie uświadomić programując katalizator? Czy 
to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Nie można powiedzieć, że twoje myślenie jest całkowicie 
błędne, ale wykazuje sztywność, która nie jest widoczna w przebiegu 
eksperymentalnego stosowania katalizatora. 

Rolą uzdrowiciela jest zaoferowanie okazji do wyrównania lub pomocy w 
wyrównaniu ośrodków energii lub jakiegoś połączenia między energiami 
umysłu i ciała, ducha i umysłu lub ducha i ciała. Ta ostatnia jest bardzo 
rzadka. 

Poszukiwacz będzie miał wtedy wzajemną możliwość zaakceptowania 
nowego spojrzenia na siebie, wariantowego układu wzorców napływu 
energii. Jeśli istota, na jakimkolwiek poziomie, pragnie pozostać w 
konfiguracji zniekształcenia, która wydaje się wymagać uzdrowienia, zrobi 
to. Z drugiej strony, jeśli poszukujący wybierze nową konfigurację, dzieje 
się to z wolnej woli. 

Jest to jedna wielka trudność z innymi formami transferu energii, 
ponieważ nie przechodzą one przez proces wolnej woli, ponieważ ten 
proces nie jest rodzimy dla żółtego promienia. 

66.10 P Y T A J Ą C Y  Jaka jest filozoficzna różnica między kompleksem 
umysłu/ciała/ducha, który sam się leczy poprzez, że tak powiem, 
konfigurację umysłową, a uzdrawianiem przez uzdrowiciela? 

R A  Jestem Ra. Masz błędne przekonanie. Uzdrowiciel nie leczy. 
Skrystalizowany uzdrowiciel jest kanałem dla inteligentnej energii, który 
daje istocie możliwość uleczenia się samej. 



SESJA 66. 91 

 

W żadnym przypadku nie ma innego opisu uzdrawiania. Dlatego nie ma 
różnicy, o ile uzdrowiciel nigdy nie zbliża się do kogoś, od kogo prośba o 
pomoc nie przyszła wcześniej do niego. Odnosi się to również do bardziej 
konwencjonalnych uzdrowicieli w waszej kulturze i gdyby ci uzdrowiciele 
mogli w pełni zdać sobie sprawę, że są odpowiedzialni tylko za oferowanie 
możliwości uzdrowienia, a nie za uzdrowienie, wiele z tych istot czułoby, 
że ogromny ładunek źle pojmowanych odpowiedzialności spada z nich. 

66.11 P Y T A J Ą C Y  Następnie, szukając uzdrowienia, kompleks umysłu/ciała/ducha 
szukałby w niektórych przypadkach źródła zgromadzonej i skupionej 
energii świetlnej. Źródłem tym może być inny kompleks 
umysłu/ciała/ducha, dostatecznie skrystalizowany do tego celu lub kształt 
piramidy lub coś innego. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. To niektóre ze sposobów, w których istota może szukać 
uzdrowienia. Tak. 

66.12 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz mi podać inne sposoby, w których istota może 
szukać uzdrowienia? 

R A  Jestem Ra. Być może największy uzdrowiciel znajduje się w samej jaźni 
i można się do niego podłączyć poprzez ciągłą medytację, jak 
sugerowaliśmy. 

Wiele form uzdrawiania dostępnych [jest] dla waszych ludzi - każda z 
nich ma zalety i może być uznana za stosowną przez każdego 
poszukującego, który chce zmienić zniekształcenia kompleksu fizycznego 
lub jakiś związek między różnymi częściami kompleksu 
umysłu/ciała/ducha. 

66.13 P Y T A J Ą C Y  Obserwowałem wiele czynności zwanych chirurgią psychiczną 
na obszarze Wysp Filipińskich. Przyjąłem założenie, że ci uzdrowiciele 
zapewniają coś, co nazwałbym pomocą szkoleniową lub sposób na 
rekonfigurację umysłu uzdrawianego pacjenta, ponieważ stosunkowo 
naiwny pacjent obserwuje działanie uzdrowiciela, widząc 
zmaterializowaną krew itd., następnie rekonfiguruje korzenie umysłu, aby 
wierzyć, można powiedzieć, że uzdrowienie zostało dokonane, a zatem 
uzdrawia samego siebie. Czy ta analiza, którą przeprowadziłem, jest 
poprawna? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. Możemy mówić nieco dalej o tego rodzaju 
sposobności. 
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Są chwile, kiedy zły stan, który ma zostać zmieniony, jest pozbawiony 
emocjonalnego, umysłowego lub duchowego zainteresowania istoty i jest 
jedynie tym, co, być może przez przypadkowe uporządkowanie 
genetyczne, miało miejsce. W takich przypadkach to, co jest pozornie 
zdematerializowane, pozostanie zdematerializowane i może być tak 
obserwowane przez każdego obserwatora. 

Zły stan, który ma ładunek emocjonalny, umysłowy lub duchowy, 
prawdopodobnie nie pozostanie zdematerializowany w sensie pokazania 
obserwatorowi obiektywnego odniesienia. Jednakże, jeśli szukający 
skorzysta z okazji, pozorny zły stan kompleksu fizycznego będzie 
sprzeczny z rzeczywistym stanem zdrowia, jak nazywacie to 
zniekształcenie poszukującego; oraz brak doświadczania zniekształceń, 
które obiektywny desygnat sugerowałby, że wciąż panują. 

Na przykład, w tym instumencie usunięcie trzech małych cyst było 
usunięciem materiału, który nie jest w interesie istoty. Tak więc wzrosty 
te pozostały zdematerializowane po tak zwanym doświadczeniu chirurgii 
psychicznej. 

W innych operacjach psychicznych nerkom tego instrumentu ostrożnie 
zaproponowano nową konfigurację bytu, którą istota przyjęła. Jednakże ta 
konkretna część kompleksu umysłu/ciała/ducha nosiła wiele 
emocjonalnego, mentalnego i duchowego ładunku z powodu tego 
zniekształconego funkcjonowania będącego przyczyną wielkiej choroby, w 
pewnej konfiguracji wydarzeń, których kulminacją była świadoma decyzja 
tej istoty by służyć. Dlatego też każde obiektywne skanowanie kompleksu 
nerkowego tej istoty wskazywałoby na dość skrajny dysfunkcjonalny 
aspekt, który widoczny był przed doświadczeniem chirurgii psychicznej, 
jak to nazywasz. 

Kluczem nie jest kontynuacja dematerializacji zniekształcenia dla 
patrzącego, ale raczej wybór nowo zmaterializowanej konfiguracji, która 
istnieje w czasie/przestrzeni. 

66.14 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś wyjaśnić ten ostatni komentarz dotyczący 
konfiguracji w czasie/przestrzeni? 

R A  Jestem Ra. Uzdrawianie odbywa się w czasie/przestrzeni kompleksu 
umysłu/ciała/ducha, jest przyjmowane przez ciało formujące lub 
eteryczne, a następnie jest przekazywane fizycznej iluzji przestrzeni/czasu 
do użycia w aktywowanym kompleksie umysłu/ciała/ducha żółtego 
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promienia. Jest to przyjęcie konfiguracji, którą nazywasz zdrowiem przez 
ciało eteryczne w czasie/przestrzeni, która jest kluczem do tego, co 
nazywasz zdrowiem, a nie jakiekolwiek wydarzenie, które ma miejsce w 
przestrzeni/czasie.  

W tym procesie możesz dostrzec międzywymiarowy aspekt tego, co 
nazywasz wolą, ponieważ to wola, poszukiwanie, pragnienie istoty 
powoduje, że ciało indygo używa nowej konfiguracji i zmienia ciało, które 
istnieje w przestrzeni/czasie. Odbywa się to natychmiastowo i można 
powiedzieć, że działa bez względu na czas. 

Możemy zauważyć, że w uzdrawianiu bardzo małych dzieci często 
występuje pozorne uzdrowienie przez uzdrowiciela, w którym młoda 
istota nie ma żadnego udziału. Nigdy tak nie jest, ponieważ kompleks 
umysłu/ciała/ducha w czasie/przestrzeni jest zawsze w stanie chcieć 
zniekształceń, które wybiera dla doświadczenia, bez względu na pozorny 
wiek, jak to nazywacie, istoty. 

66.15 P Y T A J Ą C Y  Czy to pragnienie i wola, które działa aż do sekcji 
czasu/przestrzeni, jest funkcją tylko istoty, która jest uzdrawiana, czy też 
jest to również funkcją uzdrowiciela, skrystalizowanego uzdrowiciela? 

R A  Jestem Ra. Korzystając z okazji, możemy powiedzieć, że jest to 
działanie Stwórcy. Aby konkretnie odpowiedzieć na twoje pytanie, 
skrystalizowany uzdrowiciel nie ma woli. Oferuje szansę bez przywiązania 
się do rezultatu, ponieważ jest świadomy, że wszystko jest jednym i że 
Stwórca zna Siebie. 

66.16 P Y T A J Ą C Y  Zatem pragnienie musi być silne w obrębie kompleksu 
umysłu/ciała/ducha, który szuka uzdrowienia, aby został wyleczony, aby 
uzdrowienie nastąpiło? Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Jest to poprawne na takim czy innym poziomie. Istota 
może nie szukać świadomie uzdrowienia, a mimo to podświadomie być 
świadoma potrzeby doświadczenia nowego zestawu zniekształceń, które 
wynikają z uzdrowienia. Podobnie, istota może świadomie bardzo pragnąć 
uzdrowienia, ale w istocie, na pewnym poziomie, może znaleźć przyczynę, 
dla której pewne konfiguracje, które wydają się dość zniekształcone, są w 
rzeczywistości na tym poziomie uważane za właściwe. 

66.17 P Y T A J Ą C Y  Zakładam, że powodem przyjęcia odpowiednich zniekształceń 
byłoby to, że te zniekształcenia pomogłyby jednostce w osiągnięciu jej 
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ostatecznego celu, jakim jest ruch na ścieżce ewolucji w pożądanej 
biegunowości. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

66.18 P Y T A J Ą C Y  Wtedy w przypadku istoty, która zdaje sobie sprawę z jej 
polaryzacji w służbie innym, może znaleźć paradoksalną sytuację w 
przypadku, gdy nie byłaby w stanie w pełni służyć z powodu zniekształceń 
wybranych by osiągnąć zrozumienie, do którego doszło. W tym 
momencie wydawałoby się, że istota, która byłaby świadoma 
mechanizmu, mogłaby, poprzez medytację, zrozumieć niezbędną 
konfigurację umysłową dla złagodzenia fizycznych zniekształceń, tak aby 
mogła być bardziej użyteczna dla innych w tym konkretnym miejscu. Czy 
mam rację w tym myśleniu? 

R A  Jestem Ra. Masz rację, chociaż możemy zauważyć, że często istnieją 
złożone powody programowania zniekształconego wzorca kompleksu 
fizycznego. W każdym razie medytacja jest zawsze pomocą w poznaniu 
siebie. 

66.19 P Y T A J Ą C Y  Czy pionowe ustawienie kręgosłupa jest przydatne lub 
pomocne w procedurze medytacyjnej? 

R A  Jestem Ra. To jest trochę pomocne. 

66.20 P Y T A J Ą C Y  Mam pytanie pisemne, a właściwie dwa. Pierwsze, czy mógłbyś 
wymienić biegunowości w ciele, które są związane z równoważeniem 
centrów energetycznych różnych ciał niezamanifestowanej istoty? 

R A  Jestem Ra. To pytanie jest bardzo przemyślane, co doceniamy. 
Możliwe, że samo pytanie może posłużyć jako pomoc w rozważaniach na 
ten konkretny temat. Każda niezamanifestowana jaźń jest wyjątkowa. 
Podstawowe polaryzacje mają związek ze zrównoważonymi poziomami 
wibracji i relacjami między pierwszymi trzema centrami energii i, w 
mniejszym stopniu, każdym z pozostałych ośrodków energii. 

Czy możemy odpowiedzieć bardziej szczegółowo? 

66.21 P Y T A J Ą C Y  Być może w następnej sesji rozwiniemy to. 

Chciałbym zadać drugie pytanie. Jaka jest struktura i zawartość 
archetypowego umysłu i jak działa archetypowy umysł w informowaniu 
intuicji i świadomego umysłu indywidualnego kompleksu 
umysłu/ciała/ducha? 
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R A  Jestem Ra. Musisz zdać sobie sprawę, że zaproponowaliśmy Ci te 
koncepcje, abyś mógł wzrastać w swojej własnej wiedzy o sobie poprzez 
rozważanie ich. Chcielibyśmy, zwłaszcza w przypadku tego ostatniego 
pytania, wysłuchać uwag na ten temat, które uczeń tych ćwiczeń może 
poczynić, a następnie zasugerować dalsze drogi udoskonalenia tych 
dociekań. Uważamy, że w ten sposób możemy być bardziej pomocni. 

66.22 P Y T A J Ą C Y  Wspomniałeś, że spirala energetyzująca jest emitowana ze 
szczytu każdej piramidy i że możesz skorzystać z umieszczenia jej pod 
głową na okres nie dłuższy niż trzydzieści minut. Czy możesz mi 
powiedzieć, w jaki sposób ta trzecia spirala jest pomocna i jaką pomoc 
daje istocie, która ją otrzymuje? 

R A  Jestem Ra. Są substancje, które możesz spożywać, które powodują, że 
fizyczny nośnik doświadcza zniekształceń w kierunku wzrostu energii. 
Substancje te są surowe, działają raczej z grubsza na kompleks ciała, 
zwiększając przypływ adrenaliny. 

Wibracja oferowana przez energetyzującą spiralę piramidy jest taka, że 
każda komórka, zarówno w przestrzeni/czasie, jak i w czasie/przestrzeni, 
jest naładowana tak, jakby była podłączona do waszej elektryczności. Ten 
energetyzujący wpływ porusza bystrość umysłu, fizyczną i seksualną 
energię ciała oraz zestrojenie woli ducha. Można jej używać w dowolny z 
tych sposobów.  

Możliwe jest przeładowanie baterii i jest to powód, dla którego 
ostrzegamy każdego, kto używa takich piramidalnych energii, aby usunąć 
piramidę po otrzymaniu ładunku. 

66.23 P Y T A J Ą C Y  Czy istnieje najlepszy materiał lub optymalny rozmiar, dla 
małej piramidy pod głowę? 

R A  Jestem Ra. Biorąc pod uwagę, że proporcje są takie, że tworzą się 
spirale jak w piramidzie w Gizie, najbardziej odpowiednim rozmiarem do 
zastosowania pod głową jest całkowita wysokość na tyle mała, że 
umieszczenie jej pod poduszką będzie wygodne. 

66.24 P Y T A J Ą C Y  Nie ma najlepszego materiału? 

R A  Jestem Ra. Są lepsze materiały, które w waszym systemie handlu 
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wymiennego są całkiem drogie. Nie są one dużo lepsze niż substancje, o 
których wspominaliśmy wcześniej.1 Jedynymi niewłaściwymi 
substancjami byłyby podstawowe metale. 

66.25 P Y T A J Ą C Y  Wspomniałeś o problemach z akcją w Komnacie Królewskiej 
piramidy w rodzaju Gizy. Zakładam, że gdybyśmy zastosowali tę samą 
konfigurację geometryczną, która jest używana w piramidzie w Gizie, 
byłoby to całkowicie w porządku dla piramidy umieszczonej pod głową, 
ponieważ nie używalibyśmy promieniowania Komnaty Króla, ale tylko 
trzecią spiralę z wierzchołka. Pytam również, czy lepiej byłoby użyć kąta 
wierzchołkowego 60° niż większego kąta wierzchołkowego? Czy 
zapewniłoby to lepsze źródło energii? 

R A  Jestem Ra. W przypadku energii przechodzącej przez kąt 
wierzchołkowy piramida w Gizie oferuje doskonały model. Po prostu 
upewnij się, że piramida jest tak mała, że nie ma wystarczająco małej 
istoty, aby się do niej wczołgać. 

66.26 P Y T A J Ą C Y  Zakładam zatem, że ta energia, ta spiralna energia świetlna, jest 
w jakiś sposób absorbowana przez pole energetyczne ciała. Czy jest to w 
jakiś sposób połączone z centrum energii indygo? Czy mam rację w tym 
przypuszczeniu? 

R A  Jestem Ra. To jest niepoprawne. Właściwości tej energii są takie, że 
porusza się w polu kompleksu fizycznego i napromieniowuje każdą 
komórkę ciała w przestrzeni/czasie, a gdy to jest robione, 
napromieniowuje również odpowiednik w czasie/przestrzeni, który jest 
ściśle powiązany z przestrzenią/czasem ciała żółtego promienia. Nie jest to 
funkcja ciała eterycznego ani wolnej woli. To jest promieniowanie 
podobne do promieni słonecznych. Dlatego należy go używać ostrożnie. 

66.27 P Y T A J Ą C Y  Ile aplikacji trwających trzydzieści minut lub mniej w ciągu 
doby byłoby odpowiednich? 

R A  Jestem Ra. W większości przypadków nie więcej niż jedna. W kilku 
przypadkach, zwłaszcza gdy energia zostanie wykorzystana do pracy 
duchowej, możliwe byłoby eksperymentowanie z dwoma krótszymi 
okresami, ale każde uczucie nagłego zmęczenia byłoby pewnym znakiem, 
że istota została nadmiernie napromieniowana. 
                                                            

1  Wspomniane wcześniej w 57.19 i 58.14. 
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66.28 P Y T A J Ą C Y  Czy ta energia może w jakikolwiek sposób pomóc w leczeniu 
zniekształceń fizycznych? 

R A  Jestem Ra. Nie ma zastosowania do bezpośredniego uzdrawiania przy 
użyciu tej energii, chociaż w połączeniu z medytacją może oferować 
pewnemu procentowi istot pewną pomoc w medytacji. W większości 
przypadków jest najbardziej pomocny w łagodzeniu zmęczenia i 
pobudzaniu aktywności fizycznej lub seksualnej. 

66.29 P Y T A J Ą C Y  W przejściu z trzeciej do czwartej gęstości mamy dwie inne 
możliwości, inne niż typ, którego doświadczamy teraz. Mamy możliwość 
zbioru całkowicie pozytywnie spolaryzowanego i możliwość zbioru 
całkowicie spolaryzowanego negatywnie, co, jak rozumiem, miało miejsce 
wiele razy w innym miejscu we wszechświecie. Kiedy następuje zbiór 
całkowicie negatywnie spolaryzowany, kiedy cała planeta, to znaczy ma 
ujemną polaryzację i przechodzi z trzeciej do czwartej gęstości, czy planeta 
doświadcza zniekształcenia choroby, której ta planeta doświadcza teraz 
przed tym przejściem? 

R A  Jestem Ra. Jesteś spostrzegawczy. Negatywne zbiory to intensywna 
dysharmonia, a planeta to wyrazi. 

66.30 P Y T A J Ą C Y  Planeta ma pewien zestaw warunków przed przejściem do 
czwartej gęstości, to jest w późnej trzeciej gęstości, a następnie warunki są 
inne we wczesnej czwartej gęstości. Czy mógłbyś podać przykład 
negatywnie spolaryzowanej planety i warunków późnej trzeciej i wczesnej 
czwartej gęstości, abym mógł zobaczyć, jak się zmieniają? 

R A  Jestem Ra. Wibracje z trzeciej do czwartej gęstości zmieniają się na 
negatywnie zorientowanej planecie dokładnie tak samo, jak na 
pozytywnie zorientowanej planecie. Z negatywem czwartej gęstości wiąże 
się wiele umiejętności i możliwości, które znasz. Czwarta gęstość jest 
bardziej gęsta i znacznie trudniej jest ukryć prawdziwe wibracje 
kompleksu umysłu/ciała/ducha. Daje to szansę zarówno negatywom, jak i 
pozytywom czwartej gęstości, na tworzenie kompleksów pamięci 
społecznej. Daje istotom zorientowanym negatywnie szansę na inny 
zestaw parametrów, za pomocą których mogą pokazać swoją władzę nad 
innymi i służyć sobie. Warunki są takie same, jeśli chodzi o wibracje. 

66.31 P Y T A J Ą C Y  Chodziło mi o ilość fizycznych zniekształceń, chorób i tego 
typu rzeczy w negatywnej trzeciej gęstości tuż przed zbiorami i w 
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negatywnej czwartej gęstości tuż po żniwach lub w okresie przejściowym. 
Jakie są warunki problemów fizycznych, chorób itp. W późnej fazie 
negatywnej trzeciej gęstości? 

R A  Jestem Ra. Każde doświadczenie planetarne jest wyjątkowe. 
Powiedzmy, że problemy działań wojowniczych będą prawdopodobnie 
bardziej pilnie dotyczyć negatywnych istot z późnej trzeciej gęstości niż 
reakcje Ziemi na negatywne nastawienie planetarnego umysłu, ponieważ 
często to właśnie przez takie wojownicze nastawienie w skali globalnej 
uzyskuje się niezbędną negatywną polaryzację. 

Wraz z pojawieniem się czwartej gęstości pojawia się nowa planeta i nowy 
system fizycznych pojazdów stopniowo formułuje się, a parametry działań 
wojowniczych stają się raczej parametrami myśli niż manifestowanej 
broni. 

66.32 P Y T A J Ą C Y  Czy zatem fizyczne dolegliwości i choroby, jakie znamy na tej 
planecie, są raczej rozpowszechnione na negatywnej planecie trzeciej 
gęstości tuż przed zbiorami do netgatywnej czwartej gęstości? 

R A  Jestem Ra. Zniekształcenia kompleksu fizycznego, o których mówisz, 
będą prawdopodobnie rzadziej spotykane, gdy negatyw czwartej gęstości 
zaczyna być prawdopodobnym wyborem zbiorów ze względu na 
ekstremalne zainteresowanie sobą, które charakteryzuje negatywną istotę 
trzeciej gęstości, którą można zebrać. Dużo więcej uwagi poświęca się 
również ciału fizycznemu, a także o wiele więcej dyscypliny jest oferowane 
samemu sobie psychicznie. Jest to orientacja o wielkim interesie własnym 
i samodyscyplinie. 

Nadal istnieją przypadki chorób, które wiążą się ze zniekształceniami 
kompleksu umysłu negatywnymi emocjami, takimi jak złość. Jednakże w 
istocie możliwej do zebrania jest znacznie bardziej prawdopodobne, że te 
emocjonalne zniekształcenia zostaną użyte jako katalizator w wyrazistym i 
destrukcyjnym sensie jeśli chodzi o przedmiot gniewu. 

66.33 P Y T A J Ą C Y  Próbuję zrozumieć, w jaki sposób choroby i zniekształcenia 
ciała są generowane w odniesieniu do polaryzacji, zarówno pozytywnej, 
jak i negatywnej. Wydaje się, że są one generowane w taki sposób, aby 
stworzyć rozszczepienie lub polaryzację, że pełnią funkcję w tworzeniu 
oryginalnej polaryzacji, która występuje w trzeciej gęstości. Czy to jest 
poprawne? 
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R A  Jestem Ra. To nie jest dokładnie poprawne. Zniekształcenia 
kompleksu cielesnego lub psychicznego to te zniekształcenia występujące 
u istot, które potrzebują doświadczeń, które pomagają w polaryzacji. Te 
polaryzacje mogą być polaryzacjami istot, które już wybrały ścieżkę lub 
polaryzację, którą mają podążać. 

Jest bardziej prawdopodobne, że osoby zorientowane pozytywnie 
doświadczają zniekształceń w obrębie kompleksu fizycznego ze względu 
na brak pochłaniającego zainteresowania sobą i nacisk na służbę innym.  

Co więcej, w jednostce niespolaryzowanej katalizator o charakterze 
fizycznego zniekształcenia będzie generowany losowo. Oczekiwanym 
rezultatem jest, jak powiedziałeś, niezależny wybór polaryzacji. Często 
wybór nie jest dokonywany, ale katalizator nadal jest wytwarzany.  

U osoby zorientowanej negatywnie ciało fizyczne będzie prawdopodobnie 
uważniej pielęgnowane, a umysł zdyscyplinowany przeciwko fizycznym 
zniekształceniom. 

66.34 P Y T A J Ą C Y  Wydaje mi się, że ta planeta jest tym, co nazwałbym szambem 
zniekształceń. Dotyczy to wszystkich chorób i ogólnie wad ciała 
fizycznego. Wydawałoby mi się, że średnio ta planeta byłaby bardzo, 
bardzo wysoko na liście, gdybyśmy tylko wzięli pod uwagę ogólną liczbę 
tych problemów. Czy mam... czy moje odczucie jest słuszne w tym 
założeniu? 

R A  Jestem Ra. Dokonamy przeglądu poprzedniego materiału.2 

Istocie oferowany jest katalizator. Jeśli nie zostanie on użyty przez 
kompleks umysłu, przedostanie się do kompleksu ciała i przejawi się jako 
pewna forma fizycznego zniekształcenia. Im bardziej wydajne jest użycie 
katalizatora, tym mniej zniekształceń fizycznych można znaleźć. 

W przypadku tych, których nazywacie wędrowcami, są nie tylko 
wrodzone trudności w radzeniu sobie ze wzorcami wibracyjnymi trzeciej 
gęstości, ale także wspomnienie, jakkolwiek słabe, że te zniekształcenia nie 
są konieczne ani zwyczajne w wibracji domowej. 

Jak zawsze, nadmiernie uogólniamy, ponieważ istnieje wiele przypadków 
decyzji przedinkarnacyjnych, które skutkują fizycznymi lub psychicznymi 
                                                            

2  Pierwotnie omówione w 61.7. 
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ograniczeniami i zniekształceniami, ale uważamy, że zajmujesz się kwestią 
powszechnych zniekształceń w kierunku cierpienia w takiej czy innej 
formie.  

Rzeczywiście, na niektórych planetarnych sferach trzeciej gęstości 
katalizator był używany skuteczniej. W przypadku waszej sfery planetarnej 
jest dużo nieefektywnego wykorzystania katalizatora, a co za tym idzie, 
wiele fizycznych zniekształceń. 

W tej chwili mamy wystarczającą ilość energii na jedno zapytanie. 

66.35 P Y T A J Ą C Y  Zatem zapytam, czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument 
czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt? 

R A  Jestem Ra. Kontynuujcie jak zawsze w miłości. Wszystko jest dobrze. 
Jesteście sumienni. 

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



 

SESJA 67. 
15 SIERPNIA 1981  

67.0 R A  Jestem Ra i pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego 
Nieskończonego Stwórcy. Komunikuję się teraz. 

67.1 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś najpierw podać nam stan instrumentu? 

R A  Jestem Ra. Energie życiowe są ściślej powiązane z ilością zniekształceń 
normalnych dla tej istoty, niż pokazały poprzednie zapytania. Poziomy 
energii kompleksu fizycznego są nieco słabsze niż podczas poprzedniego 
pytania. Składnik ataku psychicznego jest wyjątkowo silny w tym 
konkretnym węźle. 

67.2 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz opisać to, co nazywasz komponentem ataku 
psychicznego i powiedzieć mi, dlaczego jest silny w tym konkretnym 
czasie? 

R A  Jestem Ra. Zdecydujemy się nie odtwarzać wcześniej podanych 
informacji, ale raczej zdecydujemy się zauważyć, że atak psychiczny na ten 
instrument jest na stałym poziomie, dopóki on trwa w tej konkretnej 
służbie. 

Wahania w kierunku zniekształcenia intensywności ataku wynikają z 
możliwości stwarzanych przez istotę w jakiejkolwiek słabości. W tym 
szczególnym węźle istota od jakiegoś czasu, jak nazywacie ten pomiar, 
radzi sobie ze zniekształceniem, które nazywacie bólem a to ma 
kumulatywny efekt osłabiający fizyczne poziomy energii. Stwarza to 
szczególnie korzystne okazje, a istota, o której mówiliśmy wcześniej, 
wykorzystała tę okazję, aby spróbować służyć na swój sposób. 

Na szczęście dla ciągłej żywotności tego kontaktu, instrument jest istotą o 
silnej woli i niewielkiej skłonności do zniekształcenia zwanego wśród 
waszych narodów histerią, ponieważ efekt zawrotów głowy w skutek tego 
ataku był stały i czasami uciążliwy przez kilka z waszych okresów 
dobowych. 

Jednakże ta konkretna istota dobrze dostosowuje się do sytuacji bez 
nadmiernych zniekształceń w kierunku strachu. Zatem atak psychiczny 
nie kończy się sukcesem, ale ma pewien drenujący wpływ na instrument. 
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67.3 P Y T A J Ą C Y  Zapytam, czy mam rację w tej analizie. Uznalibyśmy, że istota 
dokonująca tego tak zwanego ataku oferuje teraz swoje usługi w 
odniesieniu do zniekształcenia w naszym spolaryzowanym stanie, abyśmy 
w pełni docenili jego polaryzację. Jesteśmy wdzięczni i dziękujemy tej 
istocie za jej próbę służby naszemu Jedynemu Stwórcy, przynosząc nam 
wiedzę, że tak powiem, w pełniejszym sensie. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Twoje oświadczenie nie jest poprawne ani niepoprawne. 
Jest to wyraz pozytywnie spolaryzowanego i wyważonego poglądu na 
negatywnie spolaryzowane działania, które powodują osłabienie siły 
negatywnie spolaryzowanych działań. 

67.4 P Y T A J Ą C Y  Z zadowoleniem przyjęlibyśmy służbę istoty, która korzysta, i 
użyję błędnej nazwy, można by powiedzieć, z ataku, a skoro nie uważam 
tego za atak, ale za oferowanie służby, a my z zadowoleniem witamy tę 
ofertę służby - ale sądzę, że bylibyśmy w stanie w pełni wykorzystać tę 
służbę, gdyby fizycznie nie uszkadzała ona instrumentu w niewielkim 
stopniu. Ponieważ posiadając większe zdolności fizyczne, byłaby w stanie 
bardziej docenić służbę. Bylibyśmy bardzo wdzięczni, gdyby służba była 
prowadzona w sposób, który moglibyśmy przyjąć z jeszcze większą 
miłością niż obecnie. Zakładam, że byłaby to służba, która nie 
obejmowałaby efektu zawrotów głowy. 

Staram się zrozumieć mechanizm tej służby przez istotę, która wydaje się 
być stale z nami i próbuję zrozumieć pochodzenie tej istoty i mechanizmu 
pozdrawiania nas. Wygłoszę stwierdzenie, które prawdopodobnie jest nie 
tylko niepoprawne, ale jest funkcją mojego skrajnego ograniczenia w 
zrozumieniu innych gęstości i ich działania. 

Domyślam się, że ta konkretna istota jest członkiem Konfederacji Oriona 
i jest prawdopodobnie, a może nie, wcielona w ciało o odpowiedniej 
gęstości, która, jak przypuszczam, jest piątą, i dzięki dyscyplinie 
umysłowej była w stanie dokonać projekcji części jeśli nie całej jej 
świadomości do naszych współrzędnych, można powiedzieć, tutaj, i jest to 
prawdopodobnie jedno z siedmiu ciał, które składają się na jej kompleks 
umysłu/ciała/ducha. Czy cokolwiek z tego jest poprawne i czy możesz mi 
powiedzieć, co jest poprawne lub niepoprawne w tym stwierdzeniu? 

R A  Jestem Ra. Stwierdzenie jest zasadniczo poprawne. 

67.5 P Y T A J Ą C Y  Czy wolałbyś nie udzielać mi informacji o szczegółach mojego 
stwierdzenia? 
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R A  Jestem Ra. Nie zauważyliśmy bardziej szczegółowego zapytania. Proszę 
ponownie zadać pytanie. 

67.6 P Y T A J Ą C Y  Którego ciała, ze względu na kolory, używa istota, by do nas 
przybyć? 

R A  Jestem Ra. Odpowiedź na to pytanie nie jest szczególnie łatwa ze 
względu na międzywymiarową naturę, nie tylko przestrzeni/czasu do 
czasu/przestrzeni, ale od gęstości do gęstości. Światło czasu/przestrzeni lub 
ciało piątej gęstości jest używane, podczas gdy ciało przestrzeni/czasu 
piątej gęstości pozostaje w piątej gęstości. Założenie, że świadomość jest 
przez to rzutowana, jest poprawne. Założenie, że ten świadomy pojazd, 
dołączony do fizycznego kompleksu przestrzeni/czasu piątej gęstości, jest 
tym pojazdem, który działa w tej konkretnej służbie, jest poprawne. 

67.7 P Y T A J Ą C Y  Niewątpliwie zadam kilka bardzo niedoinformowanych i 
ubogich pytań. Próbowałem jednak zrozumieć pewne koncepcje związane 
z iluzją, że tak powiem, polaryzacji, która wydaje się istnieć na pewnych 
poziomach gęstości w stworzeniu i jak mechanizm interakcji świadomości 
może… - Jest to bardzo trudny temat dla mnie i dlatego proszę Cię o 
wybaczenie za moje kiepskie pytania, ale wydaje mi się, że istotę piątej 
gęstości w jakiś sposób przyciąga do naszej grupy polaryzacja tej grupy, 
która działa w jakiś sposób jako latarnia morska dla tej istoty. Mam rację? 

R A  Jestem Ra. W zasadzie jest to słuszne, ale wysiłki tej istoty są 
proponowane niechętnie. Jak powiedzieliśmy, zwykłe próby skierowania 
pozytywnie zorientowanych istot lub grup istot są podejmowane przez 
sługusów przywódców Oriona piątej gęstości; są oni czwartej gęstości. 
Normalnym zagraniem takiego ataku czwartej gęstości jest kuszenie istoty 
lub grupy istot by oddaliły się od całkowitej polaryzacji w kierunku 
służenia innym i wywyższania siebie lub organizacji społecznych z którymi 
się identyfikują. 

W przypadku tej konkretnej grupy każdy otrzymał pełen zakres pokus, 
aby przestać służyć sobie nawzajem i Jedynemu Nieskończonemu 
Stwórcy. Każda istota odrzuciła te wybory i zamiast tego kontynuowała 
bez znaczących odchyleń od pragnienia całkowicie czystej orientacji w 
służbie innym.  

W tym momencie jedna z istot piątej gęstości, obserwując takie procesy 
rozstrojenia, stwierdziła, że konieczne byłoby zakończenie grupy za 
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pomocą tego, co moglibyście nazwać środkami magicznymi, jak 
rozumiecie magię rytualną. Wcześniej omawialiśmy możliwość usunięcia 
kogoś z tej grupy przez taki atak i zauważyliśmy, że zdecydowanie 
najbardziej wrażliwym jest instrument ze względu na jego 
przedinkarnacyjne zniekształcenia kompleksu fizycznego. 

67.8 P Y T A J Ą C Y  Aby ta grupa w pełni służyła Stwórcy, ponieważ uznajemy tę 
istotę piątej gęstości za Stwórcę, musimy również próbować służyć, w 
każdy możliwy sposób, tej istocie. Czy jest możliwe, abyś przekazał nam 
pragnienia tej istoty, jeśli takie istnieją, poza zwykłym zaprzestaniem 
przyjmowania i rozpowszechniania tego, co nam przekazujesz? 

R A  Jestem Ra. Ta istota ma dwa pragnienia. Pierwszą i najważniejszą 
rzeczą jest, powiedzmy, zagubienie jednej lub więcej osób z tej grupy w 
negatywnym nastawieniu, tak aby mogła wybrać służbę na ścieżce służenia 
sobie. Celem, który musi to poprzedzać, jest zakończenie żywotności 
kompleksu fizycznego jednej z tej grupy, podczas gdy kompleks 
umysłu/ciała/ducha znajduje się w kontrolowanej konfiguracji.  

Możemy powiedzieć, że chociaż my z Ra mamy ograniczone zrozumienie, 
to jest naszym przekonaniem, że wysyłanie tej istocie miłości i światła, co 
robi każdy z tej grupy, jest najbardziej pomocnym katalizatorem, jaki 
grupa może zaoferować tej istocie. 

67.9 P Y T A J Ą C Y  Stwierdzamy, że… - Przepraszam, kontynuuj, jeśli chcesz 
kontynuować. 

R A  Jestem Ra. Już mieliśmy zauważyć, że istota ta została w naszej ocenie 
możliwie jak najbardziej zneutralizowana przez tę ofiarę miłości, a zatem 
jej ciągła obecność jest być może zrozumiałą granicą dla każdej 
biegunowości różnych poglądów na służbę, jaką każdy może pełnić wobec 
innych. 

67.10 P Y T A J Ą C Y  Mamy paradoksalną sytuację, w której aby w pełni służyć 
Stwórcy na tym poziomie w spolaryzowanej części stworzenia, można by 
powiedzieć, mamy prośby od tych, którym służymy w tej gęstości, o 
informacje Ra. Faktycznie, niedawno miałem taką [prośbę] przez telefon. 
Jednakże w tym konkretnym przypadku mamy prośby z innej gęstości, 
aby nie rozpowszechniać tych informacji. W rzeczywistości Stwórca żąda 
dwóch pozornie przeciwnych działań tej grupy. 

Byłoby bardzo pomocne, gdybyśmy mogli osiągnąć stan pełnej, totalnej, 
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kompletnej służby w taki sposób, że każdą myślą i działaniem służymy 
Stwórcy najlepiej, jak potrafimy. Czy jesteście w stanie rozwiązać 
paradoks, który zaobserwowałem lub też czy jest to możliwe dla istoty 
piątej gęstości, która oferuje swoją służbę, aby rozwiązać ten paradoks? 

R A  Jestem Ra. To jest całkiem możliwe. 

67.11 P Y T A J Ą C Y  Zatem jak możemy rozwiązać ten paradoks? 

R A  Jestem Ra. Rozważ, jeśli chcesz, że nie masz możliwości nie służyć 
Stwórcy, ponieważ wszystko jest Stwórcą. W waszych indywidualnych 
wzorcach wzrostu pojawia się podstawowy wybór trzeciej gęstości. Co 
więcej, istnieją nałożone wspomnienia pozytywnej polaryzacji waszej 
domowej gęstości. W ten sposób wasza szczególna orientacja jest silnie 
spolaryzowana w kierunku służenia innym i osiągnęła mądrość i 
współczucie. 

Nie macie tylko dwóch przeciwstawnych próśb o służbę. Znajdziesz 
nieskończoną liczbę sprzecznych próśb o informacje lub brak informacji z 
tego źródła, jeśli uważnie słuchasz tych, których głosy możesz usłyszeć. To 
wszystko jest jednym głosem, z którym rezonujesz na określonej 
częstotliwości. Ta częstotliwość określa twój wybór służby dla Jedynego 
Stwórcy. Tak się składa, że wzorce wibracyjne tej grupy i Ra są 
kompatybilne i pozwalają nam mówić przez ten instrument przy waszym 
wsparciu. To jest funkcja wolnej woli. 

Wygląda na to, że część Stwórcy cieszy się z twojego wyboru, by zapytać 
nas o ewolucję ducha. Pozornie odrębna część wymagałaby mnóstwa 
odpowiedzi na szeroki wachlarz zapytań o specyficznej naturze. Inna 
pozornie odrębna grupa waszych ludzi chciałaby, aby ta korespondencja 
za pośrednictwem tego instrumentu została przerwana, czując, że ma ona 
negatywny charakter. Na wielu innych płaszczyznach egzystencji są tacy, 
których każda komórka ciała raduje się z waszej służby, i tacy, jak istota, o 
której mówiliście, którzy chcą jedynie zakończyć życie instrumentu na 
planie trzeciej gęstości. Wszyscy są Stwórcą. Istnieje jeden szeroki 
wachlarz uprzedzeń i zniekształceń, kolorów i odcieni w niekończącym się 
wzorze. 

W przypadku tych, z którymi jako istoty i jako grupa nie pozostajecie w 
rezonansie, życzysz im miłości, światła, pokoju, radości i życzysz im 
dobrze. Nic więcej niż to nie możesz zrobić, ponieważ twoja część 
Stwórcy jest taka, jaka jest, a twoje doświadczenie i ofiarowanie 
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doświadczenia, aby były wartościowe, muszą być coraz bardziej doskonałą 
reprezentacją tego, kim naprawdę jesteś.  

Czy moglibyście zatem służyć negatywnej istocie, oferując życie 
instrumentu? Jest mało prawdopodobne, że uznacie to za prawdziwą 
służbę. 

Tak więc w wielu przypadkach możesz zobaczyć, jak osiąga się równowagę 
miłości: ofiarowanie miłości, wysyłanie światła i służba istocie 
zorientowanej na służbę sobie, z wdzięcznością uznaną, podczas gdy 
zostaje odrzucona jako nieprzydatna w waszej podróży w tym czasie. W 
ten sposób służycie jednemu Stwórcy bez paradoksu. 

67.12 P Y T A J Ą C Y  Ta konkretna istota jest w stanie wywołać swą służbą efekt 
zawrotów głowy w instrumencie. Czy mógłbyś opisać mechanikę takiej 
służby? 

R A  Jestem Ra. Instrument ten w czasach młodości swego wcielenia 
wykazywał zniekształcenia w obszarze kompleksu usznego [w formie] 
wielu infekcji, które powodowały duże trudności w tak młodym wieku, 
jak byście to nazwali. Blizny po tych zniekształceniach pozostają i 
rzeczywiście, to, co nazywacie układem zatokowym, pozostaje 
zniekształcone. Zatem istota pracuje z tymi zniekształceniami, powodując 
utratę równowagi i niewielki brak zdolności do korzystania z aparatu 
optycznego. 

67.13 P Y T A J Ą C Y  Zastanawiałem się nad magicznymi, powiedzmy, zasadami 
stojącymi za istotą piątej gęstości świadczącą tę służbę i jej zdolnością do 
jej świadczenia. Dlaczego jest w stanie wykorzystać te szczególne 
zniekształcenia fizyczne z filozoficznego lub magicznego punktu widzenia? 

R A  Jestem Ra. Ta istota jest w stanie, powiedzmy, penetrować w 
konfiguracji czasu/przestrzeni pole tej konkretnej istoty. Przeszła przez 
kwarantannę bez żadnego pojazdu, dzięki czemu była bardziej w stanie 
uniknąć wykrycia przez sieć Strażników. 

To jest wielka zaleta magicznego działania, dzięki któremu świadomość 
jest wysyłana, zasadniczo bez pojazdu, jako światło. Światło działałoby 
natychmiastowo na nienastrojoną osobę dzięki sugestii; to znaczy wejście 
na ruchliwą ulicę, ponieważ sugestia jest taka, że nie ma ruchu. Ta istota, 
jak każdy w tej grupie, jest na tyle zdyscyplinowana w zakresie miłości i 
światła, że nie daje sobie sugerować niczego w jakimkolwiek stopniu. 
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Istnieje jednak predyspozycja fizycznego kompleksu, z którego ta istota 
maksymalnie korzysta w odniesieniu do instrumentu, mając nadzieję, na 
przykład, poprzez narastające zawroty głowy, aby spowodować upadek 
instrumentu lub nawet dosłownie wejście na ruchliwą ulicę z powodu 
upośledzenia wzroku. 

Powiedzmy, że magiczne zasady mogą być luźno przetłumaczone na wasz 
system magii, w którym symbole są używane, śledzone i wizualizowane w 
celu rozwinięcia mocy światła. 

67.14 P Y T A J Ą C Y  Czy masz na myśli to, że ta istota piątej gęstości wizualizuje 
pewne symbole? Zakładam, że te symbole mają naturę, w której ich dalsze 
używanie miałoby pewną moc lub ładunek. Mam rację? 

R A  Jestem Ra. Masz rację. W piątej gęstości światło jest tak samo 
widoczne jak pismo ołówkiem. 

67.15 P Y T A J Ą C Y  Zatem czy mam rację, zakładając, że ta istota konfiguruje 
światło w symbolikę, czyli to, co nazwalibyśmy fizyczną obecnością? Czy 
to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. To jest niepoprawne. Światło jest używane do stworzenia 
dostatecznie czystego środowiska, aby istota mogła umieścić swoją 
świadomość w starannie stworzonym świetlnym pojeździe, który 
następnie używa narzędzi światła do wykonywania swojej pracy. Wola i 
obecność są cechami istoty wykonującej pracę. 

67.16 P Y T A J Ą C Y  Czy znasz książkę, którą wraz z instrumentem napisaliśmy 
około dwanaście lat temu, zatytułowaną „Ukrzyżowanie Esmereldy 
Sweetwater”, w szczególności rytuał wygnania używany do sprowadzania 
istot na Ziemię? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

67.17 P Y T A J Ą C Y  Czy były jakieś nieprawidłowości w naszym piśmie w 
odniesieniu do sposobu, w jaki to zostało wykonane? 

R A  Jestem Ra. Nieprawidłowości wynikały jedynie z trudności, jakie autor 
miałby w opisaniu długości szkolenia niezbędnego do wyszkolenia tych, 
którzy znani są w tym konkretnym piśmie jako Theodore i Pablo, w 
niezbędnych dyscyplinach. 

67.18 P Y T A J Ą C Y  Wydawało mi się, że ta książka w jakiś sposób, w całości, była 
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łącznikiem z wieloma z tych, których spotkaliśmy odkąd ją napisaliśmy 
oraz dla wielu działań, których doświadczyliśmy. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Tak jest. 

67.19 P Y T A J Ą C Y  Zapytam o to w późniejszej sesji - bo nie chcę odbiegać od 
tematu - ponieważ ma to coś wspólnego z mechaniką czasu, co mnie 
bardzo dziwi. 

Ale zapytałbym wtedy: czy istota piątej gęstości, która przybyła tutaj, aby 
zaoferować nam służbę, jak wspomniałeś, spenetrowała kwarantannę? Czy 
zrobiono to przez jedno z okien, czy też było to spowodowane jej, że tak 
powiem, magicznymi zdolnościami? 

R A  Jestem Ra. Dokonano tego przez bardzo małe okienko, którego mniej 
zorientowane magicznie jednostki lub grupy nie mogły wykorzystać. 

67.20 P Y T A J Ą C Y  Teraz główny punkt tej linii pytań dotyczy pierwszego 
zniekształcenia i faktu, że to okno istniało. Czy to, powiedzmy, część 
efektu losowego okna? I czy doświadczamy tego samego rodzaju 
równoważenia w otrzymywaniu darów od tej istoty, jakie ogólnie 
otrzymuje planeta z powodu efektu okna? 

R A  Jestem Ra. To jest dokładnie poprawne. Ponieważ sfera planetarna 
akceptuje bardziej rozwinięte, pozytywne istoty lub grupy z informacjami 
do zaoferowania, ta sama szansa musi być oferowana podobnie mądrym, 
negatywnie zorientowanym istotom lub grupom. 

67.21 P Y T A J Ą C Y  Wtedy w tej pozornej trudności doświadczamy, jakbym to 
nazwał, efektu mądrości Pierwszego Zniekształcenia i z tego powodu 
musimy w pełni zaakceptować mądrość tego, czego doświadczamy. To 
jest mój osobisty pogląd. Czy to zgadza się z poglądami Ra? 

R A  Jestem Ra. Naszym zdaniem moglibyśmy pójść dalej, wyrażając 
uznanie dla tej możliwości. Jest to intensywna okazja, ponieważ jej skutki 
są dość znaczące, zarówno rzeczywiste, jak i potencjalne, a ponieważ 
wpływa na zniekształcenia instrumentu w kierunku bólu i innych 
trudności, takich jak zawroty głowy, umożliwia instrumentowi 
nieustannie wybierać służenie innym i Stwórcy. 

Podobnie, daje każdemu w grupie ciągłą możliwość wyrażenia wsparcia w 
bardziej zniekształconych lub trudniejszych okolicznościach, w których 
druga jaźń doświadcza, powiedzmy, ciężaru tego ataku, a tym samym jest 
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w stanie zademonstrować miłość i światło Nieskończonego Stwórcy; a 
ponadto, wybierając pracę, starając się nadal służyć jako posłańcy dla tych 
informacji, które staramy się oferować, a tym samym służyć Stwórcy. 

Zatem możliwości są dość zauważalne, a także zniekształcenia 
spowodowane tą okolicznością. 

67.22 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Czy ten tak zwany atak jest oferowany mnie i 
Jimowi, a także instrumentowi? 

R A  Jestem Ra. To jest poprawne. 

67.23 P Y T A J Ą C Y  Osobiście nie odczułem żadnego efektu, którego jestem 
świadomy. Czy możesz mi powiedzieć, w jaki sposób oferowana jest nam 
ta służba? 

R A  Jestem Ra. Pytającemu zaoferowano służbę zwątpienia w siebie i 
zniechęcenia się różnymi wypaczeniami natury osobistej. Ta istota nie 
zdecydowała się wykorzystać tych możliwości, a istota Oriona zasadniczo 
przestała być zainteresowana utrzymywaniem stałego nadzoru nad tą 
istotą. 

Skryba jest pod stałą obserwacją i oferuje mu się liczne możliwości 
intensyfikacji mentalnych/emocjonalnych zniekształceń oraz, w 
niektórych przypadkach, macierzy połączeń między kompleksami 
mentalnymi/emocjonalnymi a ich odpowiednikiem w fizycznym 
kompleksie. Ponieważ istota ta zdała sobie sprawę z tych ataków, stała się 
na nie znacznie mniej podatna.  

Jest to szczególna przyczyna wielkiego zintensyfikowania i stałości 
nadzoru instrumentu, ponieważ jest on słabym ogniwem z powodu 
czynników znajdujących się poza jego kontrolą w ramach tego wcielenia. 

67.24 P Y T A J Ą C Y  Czy mieści się w ramach Pierwszego Zniekształcenia 
powiedzenie mi, dlaczego instrument doświadczył tak wielu fizycznych 
zniekształceń w nowych czasach swojego wcielenia? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

67.25 P Y T A J Ą C Y  W takim razie czy możesz mi odpowiedzieć, dlaczego 
instrument doświadczył tak wiele w jego wczesnych latach? 

R A  Jestem Ra. Potwierdzaliśmy słuszność twojego założenia, że takie 
odpowiedzi złamałyby Drogę Pomieszania. Nie jest właściwe, aby takie 
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odpowiedzi były wykładane na stół niczym nakrycie do obiadu. Właściwe 
jest rozważenie kompleksów związanych z tą możliwością. 

67.26 P Y T A J Ą C Y  W takim razie nie ma innej służby, którą moglibyśmy w tym 
czasie zaoferować tej istocie z grupy Oriona, która jest z piątej gęstości, 
która jest nieustannie z nami. Jak widzę teraz, z twojego punktu widzenia 
nic nie możemy dla niego zrobić? Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. Twoja próba służenia polaryzacji przeciwnej 
biegunowości jest pełna humoru. Jest to naturalna trudność, ponieważ to, 
co uważasz za służbę, jest uważane przez tą istotę za kontrsłużbę. Kiedy 
wysyłasz tej istocie miłość i światło i życzysz jej dobrze, traci ona swoją 
biegunowość i musi się przegrupować. W związku z tym nie będzie 
uważała waszej służby za właściwą.  

Z drugiej strony, gdybyście pozwolili na służbę, usuwając ten instrument 
ze swego grona, być może moglibyście postrzegać to jako nieużyteczne.  

Masz tutaj wyważony i spolaryzowany pogląd na Stwórcę: dwie oferowane 
usługi, wzajemnie odrzucane, w stanie równowagi, w której zachowana 
jest wolna wola i każdy może podążać własną ścieżką doświadczania 
Jedynego Nieskończonego Stwórcy. 

67.27 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Kończąc tę część dyskusji, chciałbym tylko 
powiedzieć, że jeśli jest cokolwiek, co możemy zrobić, co jest w ramach 
naszych możliwości - i rozumiem, że jest wiele rzeczy, takich jak te, o 
których właśnie wspomniałeś, a które nie mieszczą się w naszych 
możliwościach - co moglibyśmy zrobić dla tej konkretnej istoty, gdybyś w 
przyszłości przekazał nam jej prośby, przynajmniej je rozważymy, 
ponieważ chcielibyśmy służyć pod każdym względem. Czy to jest dla was 
do przyjęcia? 

R A  Jestem Ra. Mamy wrażenie, że nie byliśmy w stanie wyjaśnić waszej 
służby w porównaniu z jej pragnieniem służby. Naszym skromnym 
zdaniem musisz spojrzeć na humor tej sytuacji i porzucić chęć służenia 
tam, gdzie nie jest wymagana żadna służba. Magnes będzie przyciągał lub 
odpychał. Chwalcie się siłą waszej polaryzacji i pozwólcie innym o 
przeciwnej polaryzacji zrobić to samo, widząc wielki humor tej polaryzacji 
i jej komplikacje w świetle zjednoczenia w szóstej gęstości tych dwóch 
ścieżek. 

67.28 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję bardzo. Mam tutaj oświadczenie, które szybko 



SESJA 67. 111 

 

przeczytam i poproszę o komentarz na temat dokładności lub 
niedokładności. Ogólnie rzecz biorąc, archetypiczny umysł jest 
reprezentacją aspektów Jedynego Nieskończonego Stwórcy.1 

Archetyp Ojca odpowiada męskiemu lub pozytywnemu aspektowi energii 
elektromagnetycznej i jest aktywny, twórczy i promienny, podobnie jak 
nasze lokalne słońce. Archetyp Matki odpowiada żeńskiemu lub 
negatywnemu aspektowi energii elektromagnetycznej i jest chłonny lub 
magnetyczny, tak jak nasza Ziemia, gdy otrzymuje promienie słoneczne i 
rodzi życie poprzez płodność trzeciej gęstości. Archetyp Syna 
Marnotrawnego lub Głupca odpowiada każdej istocie, która wydaje się 
oddalać od jedności i stara się powrócić do Jedynego Nieskończonego 
Stwórcy. Archetyp Diabła reprezentuje iluzję świata materialnego i 
pojawienie się zła, ale dokładniej jest dostawcą katalizatora dla wzrostu 
każdej istoty w iluzji trzeciej gęstości. 

Mag, święty, uzdrowiciel lub adept odpowiadają wyższej jaźni i ze 
względu na równowagę w jej centrach energetycznych przebijają iluzję by 
skontaktować się z inteligentną nieskończonością, a tym samym 
demonstrują mistrzostwo w katalizatorze trzeciej gęstości. Archetyp 
Śmierci symbolizuje przejście istoty z ciała żółtego promienia do ciała 
zielonego promienia, albo tymczasowo między wcieleniami, albo, bardziej 
trwale, podczas zbiorów. 

Każdy archetyp przedstawia aspekt Jednego Nieskończonego Stworzenia, 
aby nauczać indywidualny kompleks umysłu/ciała/ducha zgodnie z 
powołaniem lub elektromagnetyczną konfiguracją umysłu istoty. 
Nauczanie odbywa się poprzez intuicję. Przy odpowiednim poszukiwaniu 
lub konfiguracji umysłu, siła woli używa ducha jako promu do kontaktu z 
odpowiednim archetypowym aspektem niezbędnym do 
nauczania/uczenia się. 

W ten sam sposób kontaktuje się z każdym z pozostałych informatorów 
intuicji. Są one hierarchiczne i przechodzą od własnego podświadomego 
umysłu istoty do umysłu grupowego lub planetarnego, do przewodników, 

                                                            
1  Tutaj Don czyta pytanie zadane przez Jima. Don błędnie odczytał tę część jako 

„jedno nieskończone stworzenie”. Wydaje się, że Ra zareagował na oryginalne 
sformułowanie Jima, więc zostało to poprawione na „Jeden Nieskończony 
Stwórca” na prośbę Jima. 
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do wyższej jaźni, do umysłu archetypowego, do umysłu kosmicznego lub 
inteligentnej nieskończoności. Z każdym jest nawiązywany kontakt przez 
ducha służącego jako prom, zgodnie ze zharmonizowaną konfiguracją 
elektromagnetyczną umysłu poszukującego i poszukiwaną informacją. 

Czy możesz skomentować dokładność tych obserwacji i poprawić 
ewentualne błędy lub uzupełnić pominięcia? 

R A  Jestem Ra. Istota wykorzystywała przekazaną energię przez większość 
tej sesji ze względu na jej wyczerpany poziom fizyczny. Zaczniemy od tej 
dość złożonej odpowiedzi, która jest interesująca, ale nie spodziewaj się jej 
końca. Te części, na które nie odpowiadamy, prosimy o ponowne 
zapytanie nas podczas pracy w przyszłości. 

67.29 P Y T A J Ą C Y  Być może kolejną sesję lepiej byłoby rozpocząć od odpowiedzi 
na to pytanie. Czy byłoby to właściwe, czy też energia jest już ustalona? 

R A  Jestem Ra. Energia jest, jak zawsze, przydzielona. Wybór, jak zawsze, 
należy do was. 

67.30 P Y T A J Ą C Y  W takim przypadku kontynuuj. 

R A  Jestem Ra. Być może pierwszą kwestią, którą zajmiemy się, jest pojęcie 
ducha używanego jako prom między korzeniami a pniem umysłu. Jest to 
nieporozumienie i pozwolimy pytającemu na dalsze rozważenie funkcji 
ducha, ponieważ pracując z umysłem pracujemy w ramach jednego 
kompleksu i nie próbowaliśmy jeszcze przeniknąć inteligentnej 
nieskończoności. 

Jest dobrze powiedziane, że archetypy są częściami Jedynego 
Nieskończonego Stwórcy lub aspektami jego oblicza. Jednak znacznie 
lepiej jest zdać sobie sprawę, że archetypy, chociaż stałe w kompleksie 
oferowanych energii generujących, nie dają takiej samej wydajności tych 
kompleksów każdemu z poszukiwaczy. Każdy poszukiwacz doświadczy 
każdego archetypu w cechach kompleksu archetypu, które są dla niego 
najważniejsze. 

Przykładem może być spostrzeżenie pytającego, że Głupiec jest opisany w 
taki a taki sposób. Jednym z wielkich aspektów tego archetypu jest aspekt 
wiary, pójście w daną przestrzeń bez względu na to co ma nadejść. Jest to 
oczywiście głupie, ale jest częścią cech charakterystycznych duchowego 
neofity. Pytający może się zastanowić, że ten aspekt nie został zauważony. 
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W tym czasie ponownie zwrócimy się o ponowne zadanie pytania przy 
następnej pracy a w tym czasie zaprzestaniemy korzystania z tego 
instrumentu. Czy przed opuszczeniem możemy zapytać, czy są jakieś 
krótkie pytania?2 

67.31 P Y T A J Ą C Y  Tylko czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument czuł się 
bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt? 

R A  Jestem Ra. Kontynuujcie, moi przyjaciele, w sile harmonii, miłości i 
światła. Wszystko jest dobrze. Wyrównania są cenione za ich staranne 
umieszczenie. 

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

                                                            
2  Aby przeczytać obszerne studium archetypów przedstawionych przez Ra, zobacz 

„Seria zasobów". 



 

SESJA 68. 
18 SIERPNIA 1981  

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

68.1 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś najpierw podać mi stan instrumentu? 

R A  Jestem Ra. Energia fizyczna tego instrumentu została całkowicie 
wyczerpana. Pozostała część jest taka, jak podano wcześniej. 

68.2 P Y T A J Ą C Y  Czy po całkowitym wyczerpaniu energii fizycznej powinienem 
kontynuować sesję? Nie jestem pewien, co to dokładnie oznacza. 

R A  Jestem Ra. Mamy do dyspozycji energię przekazaną, co jest zasługą 
dwojga z tej grupy, dzięki czemu możemy kontynuować. Gdyby nie ta 
przekazana energia, instrument, którego wola jest silna, wyczerpałby swoje 
siły życiowe, chcąc skorzystać z dostępnych zasobów.  

Tak więc, jeśli nie ma transferu energii i jeśli instrument wydaje się 
wyczerpany w takim stopniu, w jakim jest teraz, dobrze jest powstrzymać 
się od używania instrumentu. Jeśli jest przekazywana energia, służba ta 
może być przyjęta bez uszkodzenia zniekształcenia normalnej energii 
życiowej. 

Możemy zauważyć, że energia fizyczna została wyczerpana, nie z powodu 
zniekształcenia w kierunku bólu, chociaż jest ono duże w tej 
przestrzeni/czasie, ale przede wszystkim z powodu kumulacji skutków 
ciągłego doświadczania tego zniekształcenia. 

68.3 P Y T A J Ą C Y  Czy poleciłbyś dłuższy okres odpoczynku między końcem tej 
sesji a następną sesją? Czy to pomogłoby instrumentowi? 

R A  Jestem Ra. Jak zawsze możemy zasugerować grupie wsparcia, aby 
uważnie obserwowała instrument i podejmowała decyzje na podstawie 
obserwacji. Nie możemy wyraźnie rekomendować przyszłej decyzji. 
Zwracamy uwagę, że nasza poprzednia rekomendacja osobie pracującej z 
naprzemiennymi okresami dobowymi nie uwzględniała kruchości 
instrumentu, dlatego prosimy o wybaczenie za tę sugestię. 

W tym węźle nasze zniekształcenie skłania się ku elastycznemu 
planowaniu działań w oparciu o, jak powiedzieliśmy, decyzje grupy 
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wsparcia dotyczące instrumentu. Jeszcze raz chcielibyśmy zauważyć, że 
istnieje cienka granica między dbaniem o instrument w celu dalszego 
użytkowania, który uważamy za akceptowalny, a właściwym 
zrozumieniem, jeśli wybaczycie to błędne określenie, potrzeby całej grupy 
do pracy w służbie. 

Tak więc, jeśli stan instrumentu jest naprawdę marginalny, z całą 
pewnością pozwól, aby między pracami nastąpił większy odpoczynek. Jeśli 
jednak istnieje chęć do pracy, a instrument w ogóle jest w stanie, według 
twojej troskliwej opinii, jest to, powiedzmy, dobrze wykonane działanie 
dla tej grupy. Nie możemy być bardziej precyzyjni, bo ten kontakt jest 
funkcją waszej wolnej woli. 

68.4 P Y T A J Ą C Y  Głównym powodem, dla którego uważaliśmy, że dzisiejsza sesja 
jest ważna, jest to, że mogę nie być w pobliżu przez jakiś czas, i miałem 
pilne pytanie, co się stało w niedzielną noc, kiedy najwyraźniej instrument 
wpadał w stan transu podczas jednego z normalnych spotkań,1 i 
chciałbym Cię o to zapytać. Czy możesz podać mi informacje o tym, co 
się stało? 

R A  Jestem Ra. Możemy. 

68.5 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz mi powiedzieć, co się stało w tym przypadku? 

R A  Jestem Ra. Poinstruowaliśmy ten instrument, aby powstrzymał się od 
wzywania nas, chyba że znajduje się w tym zestawie określonych 
okoliczności. W tym przypadku, gdy mówisz o tym instrumencie, zadano 
pytanie, które dotyczyło tego, co nazywasz Materiałem Ra. Ten 
instrument zapewniał głos naszym braciom i siostrom gęstości mądrości 
znanym wam jako Latwii. 

Ten instrument pomyślał sobie: „Nie znam tej odpowiedzi. Żałuję, że nie 
czaneluję Ra.” Ci od Latwii znaleźli się w sytuacji, gdy zbliżyła się do nich 
istota Oriona, która stara się służyć na swój sposób. Instrument zaczął 
przygotowywać się do kontaktu z Ra. Latwii wiedzieli, że jeśli to się 
zakończy, istota Oriona będzie miała okazję, której Latwii chcieli uniknąć. 

Po pierwsze, na szczęście dla tego instrumentu, że Latwii ma piątą gęstość 
i jest w stanie poradzić sobie z tym szczególnym kompleksem 

                                                            
1  Odnosi się to do czanelingu z 16 sierpnia 1981 r. 
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wibracyjnym, który manifestowała istota Oriona; a po drugie, że w 
tamtym czasie w grupie wsparcia byli tacy, którzy wysłali ogromne 
wsparcie dla instrumentu w tym punkcie.  

Tak więc to, co się wydarzyło, było tym, że Latwii nigdy nie wypuściło 
tego instrumentu, chociaż było to niebezpiecznie bliskie naruszenia Drogi 
Pomieszania. Nadal utrzymywali połączenie z kompleksem 
umysłu/ciała/ducha instrumentu i generowali informacje za jego 
pośrednictwem, nawet gdy instrument zaczął wysuwać się ze swojego 
fizycznego pojazdu. 

Akt ciągłej komunikacji spowodował, że istota nie była w stanie 
pochwycić kompleksu umysłu/ciała/ducha instrumentu, a po niewielkiej 
mierze twojej przestrzeni/czasu Latwii odzyskali całkowicie już teraz 
połączony instrument i zapewnili ciągłą komunikację, aby ją ustabilizować 
podczas powrotu do integracji. 

68.6 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś mi powiedzieć, jaki był plan negatywnie 
zorientowanej istoty piątej gęstości i jak by go dokonała i jakie byłyby 
wyniki, gdyby to zadziałało? 

R A  Jestem Ra. Plan, który jest w toku, polegał na wzięciu kompleksu 
umysłu/ciała/ducha, gdy był on oddzielony od jego powłoki kompleksu 
fizycznego żółtego ciała, a następnie umieszczenie kompleksu 
umysłu/ciała/ducha w negatywnej części waszego czasu/przestrzeni. 
Powłoka stałaby się wtedy powłoką nieświadomej istoty i mogłaby, 
powiedzmy, zostać wykorzystana, aby spowodować uszkodzenie, które 
zakończy się śpiączką, a następnie czymś, co nazywacie śmiercią ciała. 

W tym momencie wyższa jaźń instrumentu miałaby do wyboru 
pozostawienie kompleksu umysłu/ciała/ducha w negatywnej prze - 
poprawiamy - czasie/przestrzeni lub pozwolenie na inkarnację w 
przestrzeni/czasie o równoważnej wibracji i zniekształceniach 
biegunowości. W ten sposób ta istota stałaby się istotą o negatywnej 
polaryzacji bez korzyści wynikającej z rodzimej negatywnej polaryzacji. W 
tych okolicznościach znalazłaby długą drogę do Stwórcy, chociaż ta 
ścieżka nieuchronnie zakończyłaby się dobrze. 

68.7 P Y T A J Ą C Y  W takim razie mówisz, że jeśli ta negatywna istota o piątej 
gęstości odniesie sukces w swoich próbach przeniesienia kompleksu 
umysłu/ciała/ducha, kiedy ten kompleks jest w tym, co nazywamy stanem 
transu, do negatywnie spolaryzowanego czasu/przestrzeni, to wyższe ja nie 



SESJA 68. 117 

 

ma innego wyboru, jak tylko pozwolić na inkarnację w negatywnie 
spolaryzowanej przestrzeni/czasie? Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. To jest niepoprawne. Wyższe ja mogłoby pozwolić 
kompleksowi umysłu/ciała/ducha pozostać w czasie/przestrzeni. Jest 
jednak mało prawdopodobne, aby wyższe ja robiłoby to w nieskończoność 
ze względu na swoje zniekształcenie w przekonaniu, że funkcją kompleksu 
umysłu/ciała/ducha jest doświadczanie i uczenie się od innych jaźni, a tym 
samym doświadczanie Stwórcy. Silnie spolaryzowany pozytywny 
kompleks umysłu/ciała/ducha otoczony negatywnymi częściami 
przestrzeni/czasu2 będzie doświadczał tylko ciemności, ponieważ 
podobnie jak magnes, nie ma, powiedzmy, podobieństwa. W ten sposób 
bariera jest tworzona automatycznie. 

68.8 P Y T A J Ą C Y  Daj mi pewność, że cię rozumiem. Czy tej ciemności 
doświadcza się w negatywnej przestrzeni/czasie, czy w negatywnym 
czasie/przestrzeni? 

R A  Jestem Ra. Negatywnym czasie/przestrzeni. 

68.9 P Y T A J Ą C Y  Wcielenie się w negatywną przestrzeń/czas, zatem w takim 
stanie spowodowałoby inkarnację, do jakiego poziomu gęstości, weźmy 
jako przykład instrument? 

R A  Jestem Ra. Odpowiedź na to pytanie narusza Pierwsze Zniekształcenie. 

68.10 P Y T A J Ą C Y  OK, nie bierzmy więc tego instrumentu jako przykładu. 
Powiedzmy, że zrobiono to wędrowcowi z szóstej gęstości. Jeśli ta 
odpowiedź narusza pierwsze zniekształcenie, nie odpowiadaj. Ale 
powiedzmy, że wędrowcowi szóstej gęstości przydarzyło się to i wszedł w 
negatywny czas/przestrzeń. Czy byłby to negatywny czas/przestrzeń szóstej 
gęstości i czy inkarnowałby się w negatywnej przestrzeni/czasie szóstej 
gęstości? 

R A  Jestem Ra. Twoje założenie jest poprawne. Siła polaryzacji byłaby 
dopasowana tak dalece, jak to możliwe. W przypadku niektórych 
wędrowców o pozytywnej szóstej gęstości przybliżenie nie byłoby 
całkowite ze względu na niedostatek negatywnych pól energetycznych 

                                                            
2  Kolejne pytanie Dona i odpowiedź Ra na nie (68.8) wydają się wskazywać, że Ra 

miał tu na myśli czas/przestrzeń. 
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szóstej gęstości o równoważnej sile. 

68.11 P Y T A J Ą C Y  Czy powodem tego jest fakt, że kompleks umysłu/ciała/ducha 
wędrowca wydobyty w sposób, który nazywamy stanem transu, 
pozostawiając fizyczną trzecią gęstość, w tym stanie wędrowiec nie ma 
pełnej zdolności lub zdolności do magicznej obrony? Czy to jest 
poprawne? 

R A  Jestem Ra. W przypadku tego instrumentu jest to poprawne. Jest to 
również poprawne w przypadku zastosowania, prawie bez wyjątku, do 
tych instrumentów pracujących w transie, które nie przeszły świadomie 
magicznego treningu w czasie/przestrzeni w, powiedzmy, obecnym 
wcieleniu. Istoty waszej gęstości zdolne do magicznej obrony w tej 
sytuacji są niezwykle rzadkie. 

68.12 P Y T A J Ą C Y  Wydaje mi się, że skoro nie wyobrażam sobie niczego... 
powiedziałbym, niczego gorszego niż ten konkretny rezultat, poza 
możliwym całkowitym rozpadem kompleksu umysłu/ciała/ducha z 
powodu bomby atomowej, że byłoby bardzo wskazane, aby poszukać 
magicznego treningu i obrony w tej sytuacji. Czy Ra mógłby i czy Ra 
uczyłby tego typu magicznej obrony? 

R A  Jestem Ra. Ta prośba leży poza Pierwszym Zniekształceniem. Istota 
poszukująca magicznych zdolności musi to zrobić w określony sposób. 
Możemy wydawać instrukcje o charakterze ogólnym. To już zrobiliśmy. 
Instrument rozpoczął proces równoważenia jaźni. To jest długotrwały 
proces. 

Wzięcie istoty, zanim będzie gotowa i zaoferowanie jej berła magicznej 
mocy, jest naruszeniem w sposób niezrównoważony. Możemy 
zasugerować z pewną surowością3, że instrument nigdy nie odwołuje się 
do Ra, jeśli nie jest chroniony przez obecną konfigurację. 

68.13 P Y T A J Ą C Y  Mówiliśmy niemal dokładnie o fragmencie książki Esmereldy 
Sweetwater, którą pisaliśmy w związku z zagubieniem przez Trostricka 
kompleksu umysłu/ciała/ducha dziewczyny z kosmosu. Jakie znaczenie 
dla naszego życia ma ta praca, którą wykonaliśmy? Od jakiegoś czasu było 
dla mnie niejasne, jak to się zazębia. Możesz mi to powiedzieć? 

                                                            
3  W tym kontekście surowość można zdefiniować jako „rygoryzm” lub „ostrość 

usposobienia”. 
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R A  Jestem Ra. Skanujemy każdego i stwierdzamy, że możemy mówić. 

68.14 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś to zrobić teraz? 

R A  Jestem Ra. Potwierdzamy następujące rzeczy, które są już, powiedzmy, 
przypuszczalne lub hipotetyczne. 

Kiedy między dwoma członkami tej grupy podjęto zobowiązanie do pracy 
nad ulepszeniem sfery planetarnej, to zobowiązanie aktywowało wir 
możliwości/prawdopodobieństwa o pewnej sile. Doświadczenie 
generowania tego tomu było niezwykłe, ponieważ wizualizowano go tak, 
jakby ktoś oglądał ruchomy obraz. 

Czas stał się dostępny w swojej formie chwili obecnej. Scenariusz księgi 
szedł gładko aż do zakończenia wolumenu. Nie można było zakończyć 
tomu, a zakończenie nie było wizualizowane, ponieważ [było] całym 
materiałem, ale [zamiast tego] zostało napisane. 

Wynika to z działania wolnej woli w całym stworzeniu. Tom zawiera 
jednak widok znaczących wydarzeń, zarówno symbolicznie, jak i 
konkretnie, które widzieliście pod wpływem magnetycznego przyciągania, 
które zostało uwolnione, gdy podjęto zobowiązanie i pełną pamięć o 
poświęceniu tej, którą możecie nazwać, przywróconą misją.4 

68.15 P Y T A J Ą C Y  Mamy sytuację, w której martwię się, mając do czynienia ze 
zrozumieniem, powiem (słabe słowo), całkowicie... Ta aktywność 
występuje z powodu polaryzacji... Myślę, że ważne jest dla mnie zbadanie 
technik, jeśli znajdują się one w obrębie Pierwszego Zniekształcenia, 
negatywnej istoty piątej gęstości, która pragnie wyprzeć kompleksy 
umysłu/ciała/ducha tej grupy. Czy jestem w ramach Pierwszego 
Zniekształcenia, prosząc cię o opisanie, jak ta istota podchodzi do tego 
działania? 

R A  Jestem Ra. Jesteś. 

68.16 P Y T A J Ą C Y  A zatem, jak istota piątej gęstości radzi sobie z tym działaniem 
od samego początku, kiedy jest zaalarmowana faktem, że istniejemy. Jak 
to się dzieje? Czy możesz prześledzić kroki, w które się angażuje? Proszę. 

                                                            
4  Aby przeczytać bardziej dogłębną relację o tym, w jaki sposób książka Dona i Carli 

była prorocza, zobacz „Seria zasobów". 
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R A  Jestem Ra. Istota staje się świadoma mocy. Ta moc ma zdolność 
energetyzowania tych, którzy mogą być możliwi do zbioru. Ta istota 
pragnie wyłączyć to źródło mocy. Wysyła swoje legiony. Pokusy są 
oferowane. Są ignorowane lub odrzucane. Źródło mocy trwa i w 
rzeczywistości poprawia swoje wewnętrzne połączenia harmonii i miłości 
do służby. 

Istota stwierdza, że musi sama podjąć próbę unieszkodliwienia. Za 
pomocą projekcji wchodzi w pobliże tego źródła mocy. Ocenia sytuację. 
Jest związana Pierwszym Zniekształceniem, ale może wykorzystać każde 
zniekształcenie wolnej woli. Przedinkarnacyjne, wynikające z wolnej woli, 
zniekształcenia instrumentu w odniesieniu do fizycznego pojazdu wydają 
się najbardziej obiecującym celem. Każde zniekształcenie odwracające od 
służby innym jest również właściwe. 

Kiedy instrument opuszcza swój fizyczny pojazd, robi to dobrowolnie. 
Zatem niewłaściwe umieszczenie kompleksu umysłu/ciała/ducha 
instrumentu nie byłoby naruszeniem jego wolnej woli, gdyby podążał on 
dobrowolnie za istotą. To jest ten proces. 

Jesteśmy świadomi waszego naglącego pragnienia, aby wiedzieć, jak stać 
się, jako grupa, odpornym na wszelkie wpływy, takie jak ten. Procesy, 
których szukasz, są kwestią waszego wolnego wyboru. Znasz zasady pracy 
magicznej. Nie możemy mówić, aby doradzić, ale możemy jedynie 
zasugerować, jak już wcześniej mówiliśmy, że byłoby właściwe, aby ta 
grupa z oczywistych powodów wkroczyła na taką drogę jako grupa, a nie 
indywidualnie. 

68.17 P Y T A J Ą C Y  Interesuje mnie, w jaki sposób Pierwsze Zniekształcenie odnosi 
się do negatywnie spolaryzowanej istoty, która nieprawidłowo umieszcza 
kompleks umysłu/ciała/ducha. Dlaczego negatywnie spolaryzowana istota 
podąża do miejsca negatywnego czasu/przestrzeni? Dlaczego jedno z nas 
miałby dobrowolnie podążać za istotą? 

R A  Jestem Ra. Pozytywna polaryzacja widzi miłość we wszystkim. 
Negatywna biegunowość jest sprytna. 

68.18 P Y T A J Ą C Y  W takim razie zakładam, że gdyby negatywna biegunowość 
użyła innego podejścia, które nie wykorzystywałoby wolnej woli drugiej 
jaźni, straciłaby magiczną polaryzację i moc. Zgadza się, prawda? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 
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Przekazywana energia maleje. Chcemy zakończyć. Czy są jakieś krótkie 
pytania, zanim opuścimy ten instrument? 

68.19 P Y T A J Ą C Y  Tylko czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument czuł się 
bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt? 

R A  Jestem Ra. Jesteście sumienni. Zdajemy sobie sprawę, że potrzebujecie 
tych zapytań. Wszystko w porządku, przyjaciele.  

Dziękujemy i pozostawiamy Was w miłości i świetle Jednego 
Nieskończonego Stwórcy. Dlatego idźcie naprzód, radując się mocą i 
pokojem Jednego Nieskończonego Stwórcy. Adonai. 



 

SESJA 69. 
29 SIERPNIA 1981  

69.0 R A  Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego 
Nieskończonego Stwórcy. 

Zanim przejdziemy dalej, czy możemy złożyć małą prośbę dla przyszłych 
prac. Podczas tej konkretnej pracy występuje niewielka ingerencja w 
kontakt ze względu na włosy instrumentu. Możemy zasugerować czesanie 
tego materiału podobnego do anteny w bardziej uporządkowaną 
konfigurację przed rozpoczęciem pracy. 

Komunikujemy się teraz. 

69.1 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś najpierw podać mi stan instrumentu? 

R A  Jestem Ra. Jest tak jak wcześniej stwierdzono. 

69.2 P Y T A J Ą C Y  Czy masz na myśli, że energia fizyczna jest całkowicie 
wyczerpana? 

R A  Jestem Ra. To prawda, chociaż mamy energię fizyczną przekazaną i 
dostępną dla tej pracy. 

69.3 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Pytanie, którego nie miałem okazji zadać podczas 
poprzedniej sesji, które będę zmuszony kontynuować w tym czasie: czy 
stan transu jest jedynym warunkiem, podczas którego pozytywna istota 
umysłu/ciała/ducha może zostać zwabiona przez negatywnego adepta do 
negatywnej konfiguracji czasu/przestrzeni? 

R A  Jestem Ra. To jest źle postrzegana koncepcja. Kompleks 
umysłu/ciała/ducha, który swobodnie opuszcza kompleks fizyczny trzeciej 
gęstości, jest bezbronny, gdy nie ma odpowiedniej ochrony. Możesz 
uważnie dostrzec, że bardzo nieliczne istoty, które zdecydowały się 
opuścić swoje fizyczne kompleksy, wykonują pracę o takim charakterze, 
aby przyciągnąć spolaryzowaną uwagę istot zorientowanych negatywnie. 
Zagrożeniem dla większości w stanie transu, jak nazywasz opuszczony 
fizyczny kompleks, jest dotknięcie kompleksu fizycznego w taki sposób, 
aby przyciągnąć z powrotem do niego kompleks umysłu/ciała/ducha lub 
uszkodzić środki, za pomocą których to, co nazywacie ektoplazmą jest 
przywoływane. 
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Ten instrument jest anomalią, ponieważ dobrze jest, podczas gdy jest on 
w stanie transu, aby nie dotykać go ani nie rzucać na niego sztucznego 
światła. Jednakże aktywność ektoplazmatyczna jest zinternalizowana. 
Główną trudnością, jak jesteś świadomy, jest wówczas omawiane 
wcześniej negatywne usunięcie istoty na podstawie jej wolnej woli. 

To, że może się to zdarzyć tylko w stanie transu, nie jest do końca pewne, 
ale jest wysoce prawdopodobne, że w innym doświadczeniu przebywania 
poza ciałem, takim jak śmierć, badana tutaj istota, jak większość istot 
pozytywnie spolaryzowanych, mają dużą ochronę towarzyszy, 
przewodników i części jaźni, które byłyby świadome transferu, który 
nazywacie śmiercią fizyczną. 

69.4 P Y T A J Ą C Y  W takim razie mówisz, że, nazwę ich opiekuńczy przyjaciele, 
byliby dostępni w każdych warunkach z wyjątkiem tego, co nazywamy 
stanem transu, który wydaje się być anomalistyczny w stosunku do 
innych. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

69.5 P Y T A J Ą C Y  Dlaczego ten stan transu, jak go nazywamy, jest inny? Dlaczego 
w tym konkretnym stanie nie ma istot ochronnych? 

R A  Jestem Ra. Wyjątkowość tej sytuacji nie polega na braku przyjaciół, 
ponieważ, jak wszystkie istoty, ma swoich przewodników lub anielską 
obecność, a ze względu na polaryzację także nauczycieli i przyjaciół. 
Unikalną cechą działań, które rozpoczął kompleks pamięci społecznej Ra i 
wasza grupa, to intencja służenia innym z najwyższą próbą bliską 
czystości, którą my jako towarzysze możemy osiągnąć. 

Zaalarmowało to znacznie bardziej zdeterminowanego przyjaciela o 
negatywnej biegunowości, który jest zainteresowany usunięciem tej 
szczególnej okazji. 

Możemy powtórzyć jeszcze raz dwie uwagi: Po pierwsze długo szukaliśmy 
odpowiedniego kanału lub instrumentu i odpowiedniej grupy wsparcia. 
Jeśli ta okazja się skończy, będziemy wdzięczni za to, co zostało zrobione, 
ale wir możliwości/prawdopodobieństwa wskazujący na wystąpienie tej 
konfiguracji jest niewielki. Po drugie, dziękujemy wam, ponieważ wiemy, 
co poświęcacie, aby zrobić to, co jako grupa chcecie zrobić. 

Nie wyczerpiemy tego instrumentu, na tyle na ile będziemy w stanie. 
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Próbowaliśmy mówić o tym, jak instrument może się wyczerpać z 
powodu zbyt wielkiego poświęcenia się pracy. Wszystkie te rzeczy i 
wszystko, co powiedzieliśmy, zostało wysłuchane. Jesteśmy wdzięczni. W 
obecnej sytuacji składamy podziękowania istotom, które nazywają siebie 
Latwii. 

69.6 P Y T A J Ą C Y  Czy rozumiem zatem, że śmierć, czy to w sposób naturalny, czy 
przypadkowa śmierć, czy samobójstwo - wszystkie zgony tego typu 
stworzyłyby ten sam stan pośmiertny, który pozwalałby jakiejś istocie na 
ochronę jej przez przyjaciół? Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Zakładamy, że zamierzasz zapytać, czy w doświadczeniu 
śmierci, bez względu na przyczynę, negatywni przyjaciele nie są w stanie 
usunąć istoty. Jest to w dużej mierze słuszne, ponieważ istota bez 
przywiązania do fizycznego kompleksu w przestrzeni/czasie jest o wiele 
bardziej świadoma i pozbawiona łatwowierności, która jest poniekąd 
cechą charakterystyczną tych, którzy kochają całym sercem. 

Jednakże śmierć, gdyby była naturalna, byłaby niewątpliwie bardziej 
harmonijna; śmierć przez morderstwo dezorientuje a istota potrzebuje 
trochę czasu/przestrzeni, żeby się odnaleźć, że tak powiem; śmierć przez 
samobójstwo powoduje konieczność wielu prac uzdrawiających i, 
powiedzmy, poświęcenie się trzeciej gęstości dla nowej sposobności 
uczenia się lekcji wytyczonych przez wyższą jaźń. 

69.7 P Y T A J Ą C Y  Czy dotyczy to również nieprzytomnych stanów 
spowodowanych wypadkiem, znieczuleniem medycznym lub lekami? 

R A  Jestem Ra. Biorąc pod uwagę, że istota nie próbuje służyć w ten 
szczególny sposób, który ma miejsce teraz, istoty o negatywnej orientacji 
nie uznałyby za możliwe usunięcie umysłu/ciała/ducha. Unikalną cechą, 
jak powiedzieliśmy, która jest, powiedzmy, niebezpieczna, jest chęć 
kompleksu umysłu/ciała/ducha na zewnątrz fizycznego kompleksu trzeciej 
gęstości, służby innym. W żadnej innej sytuacji ta okoliczność nie miałaby 
znaczenia. 

69.8 P Y T A J Ą C Y  Czy byłaby to funkcja równoważenia działania w ramach 
Pierwszego Zniekształcenia? 

R A  Jestem Ra. Twoje zapytanie jest nieco nieprzejrzyste. Proszę powtórzyć 
dla dokładności. 
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69.9 P Y T A J Ą C Y  Po prostu zgadywałem, że skoro kompleks umysłu/ciała/ducha 
jest pożądany do wyjścia z ciała trzeciej gęstości do szczególnego 
obowiązku służby innym, to stworzyłoby to sytuację głównie w 
odniesieniu do Pierwszego Zniekształcenia, w której możliwość 
zbalansowania tej służby przez negatywną służbę byłaby dostępna, a 
zatem, powiem, magicznie możliwa dla wtargnięcia tej drugiej polaryzacji. 
Czy to myślenie w ogóle jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Nie. Wolna wola instrumentu jest w istocie niezbędną 
częścią możliwości, jaką stworzyła grupa Oriona. Jednak ta wolna wola i 
Pierwsze Zniekształcenie dotyczy tylko instrumentu. Cała nadzieja grupy 
Oriona polega na naruszeniu wolnej woli bez utraty polaryzacji. Tak więc 
ta grupa, jeśli jest reprezentowana przez mądrą istotę, stara się być 
sprytna. 

69.10 P Y T A J Ą C Y  Zatem, czy wędrowiec kiedykolwiek został tak zaatakowany 
przez, że tak powiem, negatywnego adepta lub kogokolwiek, a następnie 
umieszczony w negatywnym czasie/przestrzeni? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

69.11 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz mi opowiedzieć o sytuacji, w której znajduje się 
wędrowiec i dlaczego droga powrotna nie może być prostym powrotem 
do tej samej wartości pozytywnego czasu/przestrzeni? 

R A  Jestem Ra. Droga powrotna dotyczy, po pierwsze, niechęci wyższej 
jaźni do wejścia w negatywną przestrzeń/czas. Może to być znaczna część 
długości tej ścieżki.  

Po drugie, kiedy pozytywnie zorientowana istota inkarnuje się w 
całkowicie negatywnym środowisku, musi nauczyć się/nauczać lekcji o 
miłości do siebie, stając się tym samym jednością z innymi jaźniami. 

Kiedy to zostanie osiągnięte, istota może następnie zdecydować się 
uwolnić różnicę potencjałów i zmienić polaryzację. 

Jednak proces uczenia się skumulowanych lekcji miłości do siebie może 
być dość długi. Również istota, ucząc się tych lekcji, może stracić wiele 
pozytywnej orientacji w trakcie procesu, a wybór odwrócenia biegunów 
może zostać opóźniony aż do połowy szóstej gęstości. Wszystko to jest, wg 
waszego sposób pomiaru, czasochłonne, chociaż efekt końcowy jest dobry. 

69.12 P Y T A J Ą C Y  Czy można mi z grubsza powiedzieć, ilu wędrowców, którzy 
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przybyli na tę planetę w tym wielkim cyklu, doświadczyło tego 
przemieszczenia w negatywny czas/przestrzeń? Zastanawiam się tylko, czy 
było ich wiele. 

R A  Jestem Ra. Możemy odnotować liczbę takich zdarzeń. Było tylko 
jedno. Nie możemy, ze względu na Prawo Pomieszania, rozmawiać o 
istocie. 

69.13 P Y T A J Ą C Y  Powiedziałeś, że wyższe ja niechętnie wchodzi w negatywną 
przestrzeń/czas. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Proces inkarnacji polega na inkarnacji z  czasu/przestrzeni 
do przestrzeni/czasu. Zgadza się. 

69.14 P Y T A J Ą C Y  Zatem pozytywnie spolaryzowana istota (dokonam stwierdzenia 
i zobaczę, czy mam rację), kiedy po raz pierwszy została przeniesiona w 
czas/przestrzeń o negatywnej polaryzacji, doświadcza jedynie ciemności. 
Następnie, podczas wcielania się w negatywną przestrzeń/czas przez 
wyższą jaźń, doświadcza negatywnego środowiska przestrzeni/czasu z 
negatywnie spolaryzowanymi innymi jaźniami. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

69.15 P Y T A J Ą C Y  Wydawałoby mi się, że byłaby to niezwykle trudna sytuacja dla 
istoty pozytywnie spolaryzowanej, a proces uczenia się byłby niezwykle 
traumatyczny. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Powiedzmy, że pozytywnie spolaryzowana jednostka jest 
miernym uczniem miłości do siebie i dlatego spędza znacznie więcej 
czasu, jeśli wolisz, niż osoby rodzime dla tego wzorca wibracji. 

69.16 P Y T A J Ą C Y  Czy nie ma procesu ani sposobu, w jaki istota, raz 
przemieszczona... Zakładam, że to przemieszczenie musi być w jakiś 
sposób funkcją jej wolnej woli. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. To jest absolutnie poprawne. 

69.17 P Y T A J Ą C Y  A zatem jest to kwestia, która jest dla mnie całkiem 
zagmatwana. 

Ruch w negatywnie spolaryzowany czas/przestrzeń jest funkcją wolnej 
woli pozytywnie spolaryzowanej istoty. Jednakże jest to również funkcja 
jej braku zrozumienia tego, co robi. Jestem pewien, że gdyby istota miała 
pełne zrozumienie tego, co robi, to by tego nie zrobiła. Jest to funkcja jej 
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negatywnie spolaryzowanej innej jaźni, tworzącej sytuację, przez którą 
jest, że tak powiem, zwabiona do tej konfiguracji. 

Jaka jest zasada w odniesieniu do Pierwszego Zniekształcenia, która 
pozwala na to, aby to się wydarzyło, skoro mamy dwie porcje Stwórcy, 
obie o równej wartości lub potencjale, że tak powiem, ale przeciwnie 
spolaryzowane, i mamy taką sytuację. Czy możesz mi przedstawić 
filozoficzną zasadę stojącą za tym konkretnym aktem? 

R A  Jestem Ra. W tym względzie są dwa ważne punkty. Po pierwsze, 
możemy zauważyć sytuację, w której istota otrzymuje mapę drogową, 
która jest słabo oznaczona i w rzeczywistości jest całkiem niepoprawna. 
Istota wyrusza do miejsca przeznaczenia. Pragnie tylko dotrzeć do celu, ale 
zdezorientowana przez wadliwy autorytet i nie znając terytorium, przez 
które przejeżdża, gubi się beznadziejnie. 

Wolna wola nie oznacza, że nie będzie okoliczności, w których obliczenia 
będą błędne. Tak jest we wszystkich aspektach doświadczenia życiowego. 
Chociaż nie ma błędów, są niespodzianki. 

Po drugie, to, co wy i my robimy w takich działaniach, niesie ze sobą 
magiczny ładunek, jeśli użyłbyś tak bardzo źle rozumianego terminu. Być 
może możemy powiedzieć, moc metafizyczna. Ci, którzy wykonują pracę 
mocy, są dostępni do komunikacji w obie strony z istotami o mniej więcej 
podobnej mocy.  

Całe szczęście, że istota Oriona nie posiada rodzimej mocy tej grupy. Jest 
jednak dość zdyscyplinowana, podczas gdy tej grupie brakuje finezji 
odpowiadającej jej sile. Każdy pracuje w świadomości, ale grupa nie 
rozpoczęła pracy jako grupa. Praca indywidualna jest pomocna, gdyż 
grupa wzajemnie się wspomaga. 

[Między końcem tej odpowiedzi a początkiem następnego pytania jest 48-
sekundowa przerwa.] 

69.18 P Y T A J Ą C Y  Ten instrument wykonuje służbę w niedzielne noce czanelując 
innych członków Konfederacji. Jesteśmy niechętni kontynuowaniu tego 
ze względu na możliwość jej wpadnięcia w trans i zaoferowania usług 
negatywnie spolaryzowanemu adeptowi. Czy są jakieś zabezpieczenia, aby 
stworzyć sytuację, w której nie będzie mogła wejść w trans, poza 
chronionym miejscem pracy, takim jak to? 



128 KONTAKT Z RA: NAUCZANIE PRAWA JEDNOŚCI 

R A  Jestem Ra. Są trzy. Po pierwsze, instrument musi poprawić 
zdyscyplinowane podświadome tabu przeciwko proszeniu Ra. 
Wymagałoby to codziennej świadomej i poważnej myśli. Drugim 
zabezpieczeniem na teraz jest powstrzymanie się od otwarcia instrumentu 
na pytania i odpowiedzi. Trzecim jest dość zwyczajne wyglądającym, ale 
wystarczającym, aby utrzymać instrument w jego fizycznym kompleksie. 
Ręka może być trzymana. 

69.19 P Y T A J Ą C Y  Więc mówisz, że po prostu trzymając instrument za rękę 
podczas sesji czanelingowych, że to zapobiegnie transowi? 

R A  Jestem Ra. To zapobiegłoby tym poziomom medytacji, które z 
konieczności poprzedzają trans. Również w przypadku, choć wydaje się to 
mało prawdopodobne, gdyby istota stała się zdolna do opuszczenia 
kompleksu fizycznego, naruszenie aury i nacisk dotykowy 
spowodowałyby, że kompleks umysłu/ciała/ducha powstrzymałby się od 
opuszczenia [ciała]. 

69.20 P Y T A J Ą C Y  Ciągle przywołujemy kwestie z książki Esmereldy Sweetwater, 
szczególnie jedną, która jest w książce. Zastanawiałem się, próbując 
odzyskać kompleks umysł/ciało/duch kosmicznej dziewczyny z tego, co 
musiało być negatywnym czasem/przestrzenią, po tym jak umieścił go 
tam mag Trostrick: czy scenariusz działań Trostricka z kosmiczną 
dziewczyną – a w magicznym rytuale Esmereldy Sweetwater, który 
zaprojektowała, aby pomóc odzyskać kompleks umysłu/ciała/ducha 
kosmicznej dziewczyny – czy obie te techniki były w przybliżeniu 
rozsądne? A może były jakieś błędy w projektowaniu tych magicznych 
technik? 

R A  Jestem Ra. Nie było błędów. Przypominamy tylko, że ta konkretna 
postać, którą sobie wyobraziłeś, była doświadczonym adeptem. 

69.21 P Y T A J Ą C Y  Masz na myśli postać Trostricka? 

R A  Jestem Ra. To jest niepoprawne. Odnosiliśmy się do Esmereldy, jak 
nazwano tę wymyśloną istotę. 

Możemy zauważyć, że długa praktyka w sztuce, którą każdy tutaj 
wyczuwa, byłaby pomocna. Nie możemy mówić o metodologii, bo 
naruszenie byłoby bardzo duże. Niemniej jednak mówienie o wysiłkach 
grupowych jest, gdy przyglądamy się każdemu, jedynie potwierdzeniem 
tego, co jest znane. Dlatego możemy to zrobić. 



SESJA 69. 129 

 

Mamy energię na jedno dość krótkie zapytanie. 

69.22 P Y T A J Ą C Y  Istnieje wiele technik i sposobów uprawiania tzw. sztuk 
białomagicznych. Czy rytuały zaprojektowane przez konkretną grupę na 
własny użytek są równie dobre, a może nawet lepsze, niż te, które były 
praktykowane przez takie grupy jak Zakon Złotego Brzasku oraz inne 
grupy magiczne? 

R A  Jestem Ra. Chociaż nie jesteśmy w stanie wypowiedzieć się precyzyjnie 
na ten temat, możemy zauważyć pewną satysfakcję, że pytający przeniknął 
część istoty potężnego systemu służby i dyscypliny. 

Jestem Ra. Jeszcze raz dziękujemy wam, moi przyjaciele, za waszą 
sumienność. Wszystko jest dobrze. Pozostawiamy was radujących się 
mocą i pokojem Jednego Nieskończonego Stwórcy. Idźcie z radością. 
Adonai. 



 

SESJA 70. 
9 WRZEŚNIA 1981  

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

70.1 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś mi podać stan urządzenia? 

R A  Jestem Ra. Z satysfakcją możemy powiedzieć, że jest tak, jak wcześniej 
stwierdzono. 

70.2 P Y T A J Ą C Y  Dlaczego mówisz, że z przyjemnością to mówisz? 

R A  Jestem Ra. Mówimy to z powodu poczucia wdzięczności wobec 
żywiołów, które umożliwiły temu instrumentowi zachowanie, wbrew 
przeciwnościom, jego energii życiowej przy normalnej sile wibracji. 
Dopóki ten kompleks energii jest zadowalający, możemy używać tego 
instrumentu bez wyczerpywania się, bez względu na wspomniane 
wcześniej zniekształcenia. 

70.3 P Y T A J Ą C Y  Instrument skarżył się na intensywny atak psychiczny w ciągu 
mniej więcej ostatniego okresu dobowego. Czy jest powód do nasilenia się 
tego w tym czasie? 

R A  Jestem Ra. Tak. 

70.4 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz mi powiedzieć, co to za powód? 

R A  Jestem Ra. Przyczyną jest to, z czym jesteś blisko związany; oznacza to, 
że przyczyną jest intensywne poszukiwanie tego, co możecie nazwać 
oświeceniem. To poszukiwanie w waszym przypadku nie osłabło, ale 
nasiliło się. 

W ogólnym przypadku ból – jak nazywasz to zniekształcenie i różne 
przesady tego zniekształcenia wywołane atakiem psychicznym – po 
wyczerpaniu energii kompleksu fizycznego zacząłby wyczerpywać energię 
witalną.  

Ten instrument chroni swoją energię życiową z powodu wcześniejszych 
błędów z jego strony. Jego podświadoma wola, która jest nadnaturalnie 
silna jak na tę gęstość, ochroniła ten kompleks energetyczny. W ten 
sposób gość Oriona z coraz większą intensywnością stara się zakłócić tę 
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energię życiową, gdy ta grupa intensyfikuje swoje oddanie służbie poprzez 
oświecenie. 

70.5 P Y T A J Ą C Y  Mam dodatkowe małe pytanie, które chcę teraz zadać. Czy 
hipnoza regresywna jednostki w celu ujawnienia jej wspomnień z 
poprzednich wcieleń jest dla nich przysługą czy krzywdą? 

R A  Jestem Ra. Analizujemy Twoje zapytanie i stwierdzamy, że zastosujesz 
odpowiedź do swojej przyszłości. To powoduje, że martwimy się 
Pierwszym Zniekształceniem. Jednakże zapytanie jest również ogólne i 
daje nam możliwość wyrażenia istotnej kwestii. Dlatego wypowiemy się. 

Istnieje nieskończony zakres możliwości przysłużenia się/krzywdy w 
sytuacji hipnozy regresywnej w czasie, jak nazywasz ten sposób 
wspomagania pamięci. Nie ma to nic wspólnego z hipnotyzerem. Chodzi 
tylko o to, jak zahipnotyzowana istota wykorzystuje tak zebrane 
informacje. Jeśli hipnotyzer pragnie służyć i jeśli taka usługa jest 
wykonywana tylko na szczerą prośbę, hipnotyzer stara się służyć. 

70.6 P Y T A J Ą C Y  W ostatniej sesji Ra stwierdził, że „ścieżka powrotna z 
negatywnego czasu/przestrzeni szóstej gęstości dotyczy, po pierwsze, 
niechęci wyższej jaźni do wejścia w negatywny czas/przestrzeń”.1Może 
wyjaśniasz pozycję wyższego ja w odniesieniu do pozytywnego i 
negatywnego czasu/przestrzeni oraz dlaczego tak niechętnie wkracza w 
negatywną przestrzeń/czas, że konieczne jest, aby kompleks 
umysłu/ciała/ducha inkarnował się w negatywnej przestrzeni/czasie, aby 
znaleźć swoją drogę powrotną? 

R A  Jestem Ra. Krótko mówiąc, odpowiedziałeś na własne pytanie. Proszę 
pytać dalej, aby uzyskać dokładniejsze informacje. 

70.7 P Y T A J Ą C Y  Dlaczego wyższa jaźń niechętniewchodzi w negatywny 
czas/przestrzeń? 

R A  Jestem Ra. Wyższe ja niechętnie pozwala swojemu kompleksowi 
umysłu/ciała/ducha wejść w negatywny czas/przestrzeń z tego samego 

                                                            
1  Cytowany fragment znajduje się w 69.11. Chociaż Don cytuje Ra mówiącego 

„negatywny czas/przestrzeń”, Ra faktycznie powiedział „negatywna 
przestrzeń/czas”. Z powodu tej rozbieżności dalsza rozmowa w tej sesji mogła być 
niejasna. 
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podstawowego powodu, dla którego istota waszego kompleksu 
społecznego nie chciałaby wejść do więzienia. 

70.8 P Y T A J Ą C Y  To, co staram się tu zrozumieć, dotyczy wyższego ja i jego 
związku z kompleksem umysłu/ciała/ducha. Czy wyższe ja ma kompleks 
umysłu/ciała/ducha szóstej gęstości, który jest oddzielną jednostką od 
kompleksu umysłu/ciała/ducha, który w tym przypadku jest przesunięty 
do negatywnego czasu/przestrzeni? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. Wyższa jaźń jest istotą ze średniej szóstej 
gęstości, która odwracając się, oferuje sobie tę służbę. 

70.9 P Y T A J Ą C Y  Wydaje mi się, że mam błędną koncepcję kompleksu 
umysłu/ciała/ducha (na przykład, którą reprezentuję tutaj w tej gęstości) i 
mojego wyższego ja. Koncepcja prawdopodobnie pochodzi z mojej 
koncepcji przestrzeni i czasu. Spróbuję to rozszyfrować.  

Widzę to teraz w taki sposób, że egzystuję w dwóch różnych miejscach, 
tutaj i w połowie szóstej gęstości, jednocześnie. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Istniejesz na wszystkich poziomach jednocześnie. Jest 
szczególnie poprawne, że twoje wyższe ja to ty w średniej szóstej gęstości, 
a w waszym sposobie mierzenia tego, co znasz jako czas, twoje wyższe ja to 
twoje ja w twojej przyszłości. 

70.10 P Y T A J Ą C Y  Czy mam rację zakładając, że wszystkie kompleksy 
umysłu/ciała/ducha, które istnieją na poziomach poniżej połowy szóstej 
gęstości, mają wyższe ja w połowie szóstej gęstości? Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

70.11 P Y T A J Ą C Y  Czy analogią do tej sytuacji byłoby to, że wyższe ja jednostki 
manipuluje do pewnego stopnia, że tak powiem, kompleksem 
umysłu/ciała/ducha, który jest, można powiedzieć, jego odpowiednikiem 
aby go przeprowadzić przez niższe gęstości w celu zdobycia doświadczenia, 
a następnie w końcu przenieść to doświadczenie lub wchłonąć je, można 
by powiedzieć, w średniej szóstej gęstości wyższą jaźnią? 

R A  Jestem Ra. To jest niepoprawne. Wyższe ja nie manipuluje swoimi 
przeszłymi jaźniami. Chroni, kiedy to możliwe, i prowadzi, gdy jest o to 
proszone, ale siła wolnej woli jest najważniejsza. Pozorne sprzeczności 
determinizmu i wolnej woli topnieją, gdy przyjmuje się, że istnieje coś 
takiego jak prawdziwa jednoczesność. Wyższe Ja jest końcowym 
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rezultatem całego rozwoju, jakiego do tej pory doświadczył kompleks 
umysłu/ciała/ducha. 

70.12 P Y T A J Ą C Y  W takim razie to na co patrzymy, to długa ścieżka 
doświadczania poprzez gęstości do połowy szóstej gęstości, która jest 
funkcją całkowicie wolnej woli i skutkuje świadomością wyższego ja w 
połowie szóstej gęstości. Ale ponieważ czas jest iluzoryczny i istnieje, że 
tak powiem, zjednoczenie czasu i przestrzeni lub wykorzenienie tego, co 
uważamy za czas, to całe to doświadczenie, które skutkuje wyższą jaźnią – 
przyczyną ewolucji poprzez gęstości —istnieje podczas gdy zachodzi 
ewolucja, ponieważ wszystko odbywa się jednocześnie. Czy to jest 
poprawne? 

R A  Jestem Ra. Wstrzymujemy się od mówienia o poprawności ze względu 
na nasze zrozumienie ogromnej trudności przyswajania pojęć 
metafizycznej egzystencji. W czasie/przestrzeni, która jest dokładnie taką 
samą częścią twojego ja, jak przestrzeń/czas, wszystkie czasy są 
równoczesne, tak jak w waszej geografii wasze miasta i wioski 
funkcjonują, tętnią życiem i żyją z istotami zajmującymi się jednocześnie 
swoimi sprawami. Tak samo jest w czasie/przestrzeni z jaźnią. 

70.13 P Y T A J Ą C Y  Wyższa jaźń istniejąca w średniej szóstej gęstości wydaje się być 
w punkcie, w którym negatywna i pozytywna ścieżka doświadczenia łączą 
się w jedno. Czy jest tego powód? 

R A  Jestem Ra. Omówiliśmy ten materiał wcześniej.2 

70.14 P Y T A J Ą C Y  A tak. Przepraszam za to. Zapomniało mi się. Zatem, jeśli 
pozytywna istota zostanie przeniesiona do negatywnego czasu/przestrzeni, 
rozumiem, że wyższa jaźń niechętnie wkracza w negatywną 
przestrzeń/czas. I z jakiegoś powodu to sprawia, że kompleks 
umysłu/ciała/ducha musi wcielić się w negatywną przestrzeń/czas. 
Dlaczego jest konieczna ta inkarnacja w negatywnej przestrzeni/czasie? 

R A  Jestem Ra. Po pierwsze, usuńmy z równania pojęcie niechęci, a po 
drugie, skierujmy zapytanie bardziej do rzeczy.  

Każdy czas/przestrzeń jest odpowiednikiem określonego rodzaju lub 
wibracji przestrzeni/czasu. Kiedy istota wejdzie w negatywny 
                                                            

2  Omówione wcześniej w 33.20, 36.12, 36.15 i 43.14. 
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czas/przestrzeń, następnym doświadczeniem będzie doświadczenie 
odpowiedniej przestrzeni/czasu. Jest to zwykle wykonywane przez ciało 
tworzące formę kompleksu umysłu/ciała/ducha, które umieszcza istotę w 
odpowiednim czasie/przestrzeni do inkarnacji. 

70.15 P Y T A J Ą C Y  Myślę, że aby wyjaśnić tę kwestię, zadam kilka powiązanych ze 
sobą pytań, które prawdopodobnie pozwolą mi lepiej to zrozumieć, 
ponieważ jestem tym bardzo zdezorientowany, można by powiedzieć, że 
jest to bardzo ważny punkt w zrozumieniu stworzenia i Stwórcy w ogóle. 
Jeśli wędrowiec z czwartej, piątej lub szóstej gęstości umrze w tym stanie 
trzeciej gęstości, w którym się obecnie znajdujemy, czy po śmierci znajdzie 
się on w czasie/przestrzeni trzeciej gęstości? 

R A  Jestem Ra. Będzie to zależało od planu, który został zatwierdzony przez 
Radę Dziewięciu. Niektórzy wędrowcy ofiarowują się tylko dla jednego 
wcielenia, podczas gdy inni ofiarowują się na różne długości waszego 
czasu, aż do ostatnich dwóch cykli 25 000 lat włącznie. Jeśli uzgodniona 
misja zostanie zakończona, kompleks umysłu/ciała/ducha wędrowca 
przejdzie do wibracji domowej. 

70.16 P Y T A J Ą C Y  Czy na tej planecie byli jacyś wędrowcy przez ostatnie 50 000 
lat? 

R A  Jestem Ra. Było kilku. Było wielu innych, którzy zdecydowali się 
dołączyć do tego ostatniego cyklu 25 000 lat i wielu, wielu więcej, którzy 
przybyli na zbiory. 

70.17 P Y T A J Ą C Y  A zatem tutaj jest sedno mojego zamieszania. Jeśli po śmierci 
fizycznej wędrowiec powróciłby na swoją rodzimą planetę, że tak powiem, 
dlaczego ta sama istota nie może zostać wydobyta z negatywnego 
czasu/przestrzeni na rodzimą planetę, zamiast inkarnować w negatywnej 
przestrzeni/czasie? 

R A  Jestem Ra. Jak stwierdziliśmy, pozycja w negatywnym 
czasie/przestrzeni, o której mówiliśmy wcześniej, jest pozycją 
przedinkarnacyjną. Po śmierci kompleksu fizycznego w aktywacji żółtego 
promienia, kompleks umysłu/ciała/ducha przenosi się do znacznie innej 
części czasu/przestrzeni, w której ciało indygo pozwoli na wiele uzdrowień 
i przeglądów, zanim zostanie wykonany jakikolwiek ruch w kierunku 
kolejnego inkarnacyjnego doświadczenia. 

Dostrzegam podstawową błędną kalkulację z twojej strony, że 
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czas/przestrzeń nie jest bardziej jednorodna niż przestrzeń/czas. Jest tak 
samo złożonym i kompletnym systemem iluzji, tańców i wzorów, jak 
przestrzeń/czas i ma tak samo ustrukturyzowany system tego, co możecie 
nazwać naturalnymi prawami. 

70.18 P Y T A J Ą C Y  Zadam to pytanie, aby doinformować się trochę o tym, co 
właśnie powiedziałeś. Kiedy przybyliście na tę planetę statkiem 18 000 i 
11 000 lat temu, te statki zostały nazwane, jak sądzę, statkami w kształcie 
dzwonu i zostały sfotografowane przez George'a Adamskiego. Jeśli się nie 
mylę, te stateki wyglądały trochę jak dzwon; miały iluminatory wokół 
górnych części; a pod spodem miały trzy półkule oddalone od siebie o 
120°. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

70.19 P Y T A J Ą C Y  Czy były one skonstruowane w czasie/przestrzeni czy w 
przestrzeni/czasie? 

R A  Jestem Ra. Prosimy o wytrwałą cierpliwość, ponieważ nasza odpowiedź 
musi być złożona. 

W czasie/przestrzeni uformowany został konstrukt myśli. Ta część 
czasu/przestrzeni jest tą która zbliża się do prędkości światła. W 
czasie/przestrzeni, przy takim podejściu, warunki są takie, że czas staje się 
nieskończony, a masa zanika, tak że ten, który jest w stanie prześlizgnąć 
się po, powiedzmy, granicy siły tego czasu/przestrzeni może zostać 
umieszczony gdzie zechce. 

Kiedy byliśmy tam, gdzie chcieliśmy być, ubraliśmy konstrukt światła w 
to, co wyglądało jak kryształowy dzwon. To zostało uformowane przez 
granicę w przestrzeni/czasie. Tak więc istniały dwa konstrukty: konstrukt 
czasu/przestrzeni (lub niematerialny) i konstrukt przestrzeni/czasu (lub 
zmaterializowany). 

70.20 P Y T A J Ą C Y  Czy był jakiś powód tego konkretnego kształtu, który wybrałeś, 
w szczególności powód trzech półkul na dole? 

R A  Jestem Ra. Wydawało się, że jest to forma przyjemna estetycznie i 
dobrze nadaje się do tych ograniczonych zastosowań, których 
potrzebujemy, aby spełnić wymagania motywujące waszą przestrzeń/czas. 

70.21 P Y T A J Ą C Y  Czy w trzech półkulach na dole była jakaś zasada motywacji, 
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czy były one po prostu estetyką, czy też były podwoziem? 

R A  Jestem Ra. Były estetyczne i stanowiły część systemu napędowego. Te 
półkule nie były podwoziem. 

70.22 P Y T A J Ą C Y  Przepraszam za takie głupie pytania, ale staram się ustalić coś o 
przestrzeni/czasie, czasie/przestrzeni i, można by powiedzieć, o tym 
bardzo trudnym obszarze mechanizmu ewolucji. Myślę, że jest to 
kluczowe dla zrozumienia naszej ewolucji. Jednak nie jestem tego pewien i 
mogę marnować swój czas. Czy Ra mógłby skomentować, czy marnuję 
czas na to konkretne [chichocze] śledztwo, czy jakkolwiek byłoby to 
owocne? 

R A  Jestem Ra. Ponieważ koncepcje przestrzeni/czasu lub fizyki i 
czasu/przestrzeni lub metafizyki są mechaniczne, nie są one centralne dla 
duchowej ewolucji kompleksu umysłu/ciała/ducha. Studium miłości i 
światła jest o wiele bardziej produktywne w ruchu ku jedności w tych 
istotach, które rozważają takie koncepcje. Jednakże ten materiał jest, 
powiedzmy, mało ważny i nieszkodliwy. 

70.23 P Y T A J Ą C Y  Zadawałem te pytania przede wszystkim po to, aby zrozumieć 
lub zbudować podstawę do próby uzyskania odrobiny oświecenia na 
temat sposobu, w jaki czas/przestrzeń i przestrzeń/czas są powiązane z 
ewolucją kompleksu umysłu/ciała/ducha, żebym mógł lepiej zrozumieć, 
można by powiedzieć, techniki tej ewolucji. 

Na przykład stwierdziłeś, że „różnica potencjałów może zostać uwolniona 
a polaryzacja może ulec zmianie po tym, jak istota nauczyła się/nauczała 
lekcji miłości do siebie”—jeśli istota jest istotą pozytywną, która znalazła 
się w negatywnym czasie/przestrzeni, a następnie musiała wcielić się w 
negatywną przestrzeń/czas. I to, co próbowałem zrobić, to zbudować 
podstawę do próby zrozumienia, a przynajmniej uzyskania niewielkiego 
zrozumienia tego, co miałeś na myśli przez to stwierdzenie: ta różnica 
potencjałów może zostać uwolniona, a polaryzacja zmieniona po 
powyższym kroku. 

Bardzo interesuje mnie to, jeśli umieścimy się w negatywnym 
czasie/przestrzeni, dlaczego konieczne jest inkarnowanie się w negatywnej 
przestrzeni/czasie i uczenie się/nauczanie miłości do siebie i rozwijanie, jak 
sądzę, poziomu biegunowości szóstej gęstości, zanim będzie można 
uwolnić tę różnicę potencjałów. Próbowałem zbudować mały przyczółek 
lub platformę, z której byłoby to bardziej widoczne. Czy mógłbyś 
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wypowiedzieć się na ten temat? 

R A  Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne zapytanie tej pracy. 

Istota, która inkarnuje się w negatywną przestrzeń/czas, nie będzie w 
stanie utrzymać żadnej znaczącej pozytywnej biegunowości, ponieważ 
negatywność, gdy jest czysta, jest rodzajem, powiedzmy, studni 
grawitacyjnej wciągającej wszystko do niej. Tak więc istota, pamiętając 
swoją wyuczoną i preferowaną biegunowość, musi wykorzystać dany 
katalizator i podsumować lekcje służby sobie, aby zbudować wystarczającą 
biegunowość, aby spowodować wystąpienie potencjału do odwrócenia. 

Jest wiele w tej linii pytań, tego co jest nieco pogmatwane. Czy możemy 
w tym momencie pozwolić pytającemu przeformułować pytanie lub 
skierować jego kierunek bardziej w stronę tego, co jest sednem jego 
zainteresowania. 

70.24 P Y T A J Ą C Y  Na następnej sesji spróbuję wtedy zwrócić się bardziej w stronę 
serca. Podczas tej sesji próbowałem dojść do punktu, który uważałem za 
kluczowy dla ewolucji ducha, ale wydaje mi się, że poszło mi na opak. 
Przepraszam za to. Czasami bardzo, bardzo trudno jest mi mądrze 
zadawać pytania w tych dziedzinach. 

Zapytam tylko, czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument czuł się 
bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt? 

R A  Jestem Ra. Jesteście bardzo sumienni, a wyrównania są szczególnie 
dobre. Dziękujemy wam, moi przyjaciele, i cieszymy się z rozmowy z 
wami. Staramy się być dla Was jak największą pomocą, dbając o to, aby 
nie wyczerpać tego instrumentu. Tak więc, chociaż rezerwa pozostaje, 
będziemy starać się od tej pracy zachować tę rezerwę, ponieważ ten 
instrument zaaranżował swoją podświadomość, aby zaakceptować tę 
konfigurację. 

Jestem Ra. Wszyscy dobrze sobie radzicie, moi przyjaciele. Zostawiamy 
was w miłości i w świetle Jedynego Nieskończonego Stwórcy. Idźcie 
zatem naprzód, radując się i chlubiąc mocą i pokojem Jedynego 
Nieskończonego Stwórcy. Adonai. 



 

SESJA 71. 
18 WRZEŚNIA 1981  

71.0 R A  Jestem Ra i pozdrawiam was w miłości i w świetle Jedynego 
Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz. 

71.1 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś najpierw podać mi stan instrumentu? 

R A  Jestem Ra. Jest tak jak wcześniej stwierdzono, z wyjątkiem niewielkiej 
poprawy w zniekształceniach energii witalnej. Uwaga dla grupy wsparcia, 
bez naruszania [wolnej woli], że dobrze jest wspomóc instrument w 
przypomnieniu, że chociaż zniekształcenia kompleksu fizycznego 
pozostają takie, jakie są, nie jest wskazane używanie zwiększonych energii 
witalnych do czynności kompleksu fizycznego, ponieważ będzie zbierać 
nieco przykre żniwa. 

[Pomiędzy końcem tej odpowiedzi a początkiem kolejnego pytania jest 57 
sekund przerwy.] 

71.2 P Y T A J Ą C Y  Mam kilka różnych pytań. Mam nadzieję, że podczas tej sesji, 
przeszukując kilka różnych rodzajów pytań, uda mi się ustalić punkt 
wejścia do śledztwa, które będzie owocne. Chciałbym najpierw zapytać, 
czy możliwe jest zwiększenie polaryzacji bez zwiększania zdolności do 
zbioru? 

R A  Jestem Ra. Związek między polaryzacją a zdolnością do zbioru jest 
najważniejszy w zbiorach trzeciej gęstości. W tej gęstości wzrost służenia 
innym lub służenia sobie prawie nieuchronnie zwiększy zdolność istoty do 
cieszenia się wyższą intensywnością światła. Można więc powiedzieć, że w 
tej gęstości nie jest możliwa polaryzacja bez zwiększenia zdolności do 
zbioru. 

71.3 P Y T A J Ą C Y  Prawdopodobnie byłoby to możliwe w wyższych gęstościach, 
takich jak piąta gęstość. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. W zbiorach piątej gęstości polaryzacja ma bardzo niewiele 
wspólnego ze zdolnością do zbiorów. 

71.4 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś wyjaśnić koncepcję pracy z nieprzejawioną istotą 
w trzeciej gęstości w celu stworzenia ewolucji? 
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R A  Jestem Ra. Jest to pytanie wielowarstwowe, a to, który wątek chcemy 
ujawnić, jest wątpliwe. Proszę ponownie podać dalsze szczegóły żądanych 
informacji, jeśli to możliwe. 

71.5 P Y T A J Ą C Y  Proszę zdefiniować istotę nieprzejawioną. 

R A  Jestem Ra. Widzimy, że chcesz podążać za głębszą warstwą informacji. 
Dlatego też odpowiemy w pewien sposób, który nie wyczerpuje pytania, 
ale jest zaprojektowany tak, aby nieco zejść poniżej zewnętrznych nauk. 

Byt nieprzejawiony jest, jak powiedzieliśmy, tym bytem, który istnieje i 
wykonuje swoją pracę bez odniesienia do innych jaźni lub pomocy od 
nich. Aby przejść do tej koncepcji, możesz zobaczyć nieunikniony związek 
między nieprzejawioną jaźnią a metafizycznym lub 
czasowym/przestrzennym, analogiem przestrzennym/czasowym jaźni. 
Czynności medytacji, kontemplacji i tego, co można by nazwać 
wewnętrznym równoważeniem myśli i reakcji, są czynnościami 
nieprzejawionej jaźni, bardziej związanej z jaźnią metafizyczną. 

71.6 P Y T A J Ą C Y  Gdy istota przechodzi przez proces śmierci w trzeciej gęstości i 
znajduje się w czasie/przestrzeni, znajduje się w innym zestawie 
okoliczności. Czy mógłbyś opisać właściwości lub okoliczności 
czasu/przestrzeni, a następnie proces uzdrawiania inkarnacyjych 
doświadczeń, z jakimi spotykają się niektóre istoty? 

R A  Jestem Ra. Chociaż na to pytanie trudno jest odpowiedzieć adekwatnie 
ze względu na ograniczenia waszych kompleksów wibracji dźwięku 
przestrzeni/czasu, odpowiemy najlepiej jak potrafimy. 

Cechą charakterystyczną czasu/przestrzeni jest nierówność między czasem 
a przestrzenią. W waszej przestrzeni/czasie przestrzenna orientacja 
materiału tworzy namacalne ramy dla iluzji. W czasie/przestrzeni 
nierówność spoczywa na barkach tej własności znanej wam jako czas. Ta 
właściwość sprawia, że istoty i doświadczenia są niematerialne w sensie 
względnym. W waszej strukturze każda cząsteczka lub rdzenna wibracja, 
porusza się z prędkością zbliżoną do tego, co nazywasz prędkością światła 
z kierunku prędkości nadświetlnej. 

Doświadczenie czasu/przestrzeni lub metafizyczne, jest więc tym, co jest 
bardzo precyzyjnie dostrojone i choć jest analogiem przestrzeni/czasu, 
pozbawione jest namacalnych cech. Na tych metafizycznych 
płaszczyznach jest dużo tego, co nazywacie czasem, który jest używany do 
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przeglądu i ponownego przeglądu uprzedzeń i wcześniejszego uczenia 
się/nauczania, jak nazwalibyście inkarnację w przestrzeni/czasie. 

Ekstremalna płynność tych obszarów umożliwia penetrację wielu rzeczy, 
które muszą zostać wchłonięte, zanim proces uzdrawiania jednostki może 
zostać zakończony. Każda istota znajduje się w nieco nieruchomym stanie, 
podobnie jak ty znajdujesz się w przestrzeni/czasie w nieco nieruchomym 
stanie w czasie. W tej nieruchomej przestrzeni istota została umieszczona 
przez twórcę formy i wyższą jaźń, aby mogła być w odpowiedniej 
konfiguracji do uczenia się/nauczania tego, co otrzymała we wcieleniu w 
przestrzeni/czasie. 

W zależności od tego miejsca w czasie/przestrzeni będą pewni pomocnicy, 
którzy asystują w tym procesie uzdrawiania. Proces ten obejmuje pełne 
widzenie doświadczenia, widzenie go na tle całościowego doświadczenia 
kompleksu umysłu/ciała/ducha, wybaczenie sobie wszystkich błędnych 
kroków związanych z pominiętymi drogowskazami podczas wcielenia i 
wreszcie dokładną ocenę następnych potrzeb do nauki. Dokonuje tego 
całkowicie wyższe ja, dopóki istota nie stanie się świadoma w 
przestrzeni/czasie procesu i środków ewolucji duchowej, w którym to 
czasie istota będzie świadomie uczestniczyć we wszystkich decyzjach. 

71.7 P Y T A J Ą C Y  Czy proces w pozytywnym czasie/przestrzeni jest identyczny z 
procesem w negatywnym czasie/przestrzeni dla tego uzdrowienia? 

R A  Jestem Ra. Proces przebaczenia i akceptacji w przestrzeni/czasie jest 
bardzo podobny do tego w czasie/przestrzeni pod tym względem, że 
właściwości tego procesu są analogiczne. Natomiast w przestrzeni/czasie 
nie da się określić przebiegu wydarzeń poza wcieleniem, a jedynie 
skorygować obecne nierównowagi. Z drugiej strony w czasie/przestrzeni 
nie jest możliwe skorygowanie niezrównoważonych działań, ale raczej 
dostrzeżenie braku równowagi i tym samym wybaczenie sobie tego, co 
jest. 

Następnie podejmuje się decyzje, aby ustalić 
możliwość/prawdopodobieństwa skorygowania tych nierównowag w tym, 
co nazywacie przyszłymi doświadczeniami przestrzeni/czasu.  

Zaletą czasu/przestrzeni jest płynność ogólnego przeglądu. Zaletą 
przestrzeni/czasu jest to, że pracując w ciemności z maleńką świeczką, 
można korygować nierównowagę. 
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71.8 P Y T A J Ą C Y  Jeśli istota wybrała negatywną polaryzację, czy procesy 
uzdrawiania i przeglądu są podobne dla ścieżki negatywnej? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

71.9 P Y T A J Ą C Y  Czy procesy, o których mówimy, zachodzą na wielu planetach 
w naszej Galaktyce Mlecznej Drogi, czy zachodzą na wszystkich 
planetach, czy też w jakim procencie? 

R A  Jestem Ra. Te procesy zachodzą na wszystkich planetach, które 
zrodziły sub-Logosy, takie jak wy. Procent zamieszkałych planet wynosi 
około 10%. 

71.10 P Y T A J Ą C Y  Jaki mniej więcej procent gwiazd ma układy planetarne? 

R A  Jestem Ra. To nieważna informacja, ale nieszkodliwa. Około 32% 
gwiazd planety takie jak znacie, podczas gdy kolejne 6% ma jakiś rodzaj 
skupisk, które w pewnych gęstościach mogą nadawać się do zamieszkania. 

71.11 P Y T A J Ą C Y  Cóż, to mi mówi, że mniej więcej 3% wszystkich gwiazd ma 
zamieszkiwane planety, co dałoby, że tak powiem, zadziwiające pojęcie o 
liczbie istot, które – zakładam, zatem ten proces ewolucji jest stosowany w 
całym znanym wszechświecie. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Ta oktawa nieskończonej wiedzy o Jedynym Stwórcy jest 
taka, jaka jest w całym Jednym Nieskończonym Stworzeniu, z wariacjami 
zaprogramowanymi przez sub-Logosy tego, co nazywacie większymi 
galaktykami i mniejszymi galaktykami. Różnice te nie są znaczące, ale 
można je porównać z różnymi regionami położenia geograficznego, w 
których występują różne sposoby wymawiania tego samego kompleksu 
wibracji dźwięku lub koncepcji. 

71.12 P Y T A J Ą C Y  Wychodzi z tego, że sub-Logos, taki jak nasze Słońce, 
wykorzystuje wolną wolę do tylko nieznacznego modyfikowania znacznie 
bardziej ogólnej idei stworzonej ewolucji tak, aby ogólny plan stworzonej 
ewolucji, który wydaje się więc być jednolity w całej Jednej Nieskończonej 
Kreacji, jest po to, aby ten proces powodował wzrost sub-Logosów 
poprzez gęstości i pod wpływem Pierwszego Zniekształcenia odnalazły 
drogę z powrotem do Pierwotnej Myśli. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 
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71.13 P Y T A J Ą C Y  Wtedy każda istota jest na ścieżce, która prowadzi do jednego 
celu. To jest tak jak wiele, wiele dróg, które przechodzą przez wiele, wiele 
miejsc, ale ostatecznie łączą się w jedno duże centrum. Czy to jest 
poprawne? 

R A  Jestem Ra. To jest poprawne, ale wymaga trochę pogłębionego opisu. 
Bardziej odpowiednia byłaby myśl, że każda istota zawiera w sobie 
wszystkie gęstości i sub-gęstości oktawy, tak że w każdej istocie, bez 
względu na to, dokąd prowadzą jej wybory, jej wielki wewnętrzny wzorzec 
jest jednym ze wszystkimi innymi. W ten sposób jego doświadczenia 
wpadną we wzorce podróży powrotnej do pierwotnego Logosu. Odbywa 
się to dzięki wolnej woli, ale materiały, z których można dokonywać 
wyborów, są jednym planem. 

71.14 P Y T A J Ą C Y  Wygłosiłeś stwierdzenie, że czysta negatywność działa jak 
studnia grawitacyjna, która wciąga w siebie wszystko. Zastanawiałem się 
po pierwsze, czy czysta pozytywność ma dokładnie taki sam efekt? Czy 
mógłbyś na to odpowiedzieć? 

R A  Jestem Ra. To jest niepoprawne. Pozytywność ma znacznie słabszy 
efekt ze względu na silny element rozpoznawania wolnej woli w każdej 
pozytywności zbliżającej się do czystości. Tak więc, chociaż negatywnie 
zorientowana istota może mieć trudności z negatywną polaryzacją pośród 
tak dźwięcznej harmonii, nie uzna to za niemożliwe. 

Z drugiej strony negatywna polaryzacja to taka, która nie akceptuje 
koncepcji wolnej woli innych jaźni. Tak więc w kompleksie społecznym, 
którego negatywność zbliża się do czystości, przyciąganie innych jaźni jest 
stałe. Pozytywnie zorientowana istota w takiej sytuacji pragnęłaby, aby 
inne jaźnie miały swoją wolną wolę, a tym samym zostałaby pozbawiona 
możliwości wykonywania własnej wolnej woli, ponieważ wolna wola istot 
zorientowanych negatywnie jest nastawiona na podbój. 

71.15 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś skomentować prawdziwość tego stwierdzenia? 
Będę mówić ogólnie o pojęciu magii i najpierw zdefiniuję ją jako zdolność 
do tworzenia zmian w świadomości zgodnie z wolą. Czy to dopuszczalna 
definicja? 

R A  Jestem Ra. Ta definicja jest akceptowalna, ponieważ nakłada na adepta 
ciężar, jaki ma ponieść. Można to lepiej zrozumieć, odwołując się do 
wcześniejszego zapytania, w waszym pomiarze, w ramach pracy, która ma 
związek z niezamanifestowaną jaźnią. W magii pracuje się z 
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niezamanifestowaną jaźnią w ciele, umyśle i duchu; mieszanina w 
zależności od charakteru pracy. 

Te działania są ułatwione przez wzmocnienie aktywacji centrum energii 
promienia indygo. Centrum energetyczne promienia indygo jest zasilane, 
jak wszystkie centra energetyczne, przez doświadczenie, ale o wiele 
bardziej niż inne zasilane jest przez to, co nazwaliśmy dyscyplinami 
osobowości. 

71.16 P Y T A J Ą C Y  Stwierdzam, że celem białego magicznego rytuału jest 
spowodowanie zmiany świadomości grupy. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Niekoniecznie. Możliwe jest, że to, co nazywasz białą 
magią, działa w celu zmiany tylko jaźni lub miejsca pracy. Dokonuje się 
tego ze świadomością, że wspomaganie jaźni w polaryzacji w kierunku 
miłości i światła jest wspomaganiem wibracji planetarnej. 

71.17 P Y T A J Ą C Y  By służyć, zmiana w świadomości powinna skutkować 
większym zniekształceniem w kierunku służenia innym, ku jedności ze 
wszystkimi i ku poznaniu. Czy to prawda i czy są jakieś inne pożądane 
rezultaty? 

R A  Jestem Ra. To są godne pochwały zwroty. Sercem białej magii jest 
doświadczenie radości zjednoczenia ze Stwórcą. Ta radość z konieczności 
będzie promieniować przez całe doświadczenie życiowe pozytywnego 
adepta. Z tego powodu magia seksualna nie ogranicza się wyłącznie do 
negatywnie zorientowanych, polaryzujących adeptów, ale, gdy jest 
używana najstaranniej, ma swoje miejsce w wysokiej magii, ponieważ, gdy 
jest właściwie stosowana, łączy ciało, umysł i ducha z Jednym 
Nieskończonym Twórcą. 

Sugerujemy, że każdy cel, jaki możesz sformułować, powinien brać pod 
uwagę to podstawowe zjednoczenie z Jednym Nieskończonym Stwórcą, 
ponieważ zjednoczenie to zaowocuje służbą innym z konieczności. 

71.18 P Y T A J Ą C Y  Istnieją, że tak powiem, pewne zasady białej magii. Przeczytam 
kilka z nich, które napisałem i chciałbym, abyś skomentował podstawy 
filozoficzne lub rozumowanie stojące za nimi i dodał do tej listy wszystkie 
ważne rzeczy, które zaniedbałem. Po pierwsze, specjalne miejsce pracy, 
najlepiej zbudowane przez samych praktykujących; po drugie, sygnał lub 
klucz, taki jak pierścień, do przywołania magicznej osobowości; po 
trzecie, specjalna odzież noszona tylko do prac; po czwarte, konkretna 
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pora dnia; po piąte, seria rytualnych kompleksów wibracyjnych dźwięku 
zaprojektowanych w celu wywołania pożądanego zniekształcenia umysłu; 
po szóste, cel grupowy na każdą sesję. Czy mógłbyś skomentować tę listę, 
proszę? 

R A  Jestem Ra. Komentowanie tej listy to granie w mechanikę, która 
ogląda instrumenty orkiestry oraz dostosowuje i stroi instrumenty. 
Dostrzeżesz, że są to szczegóły mechaniczne. Nie w tym sztuka. 

Najmniej istotne jest to, co nazywasz porą dnia. Jest to ważne w tych 
empirycznych węzłach w których istoty poszukują doznania 
metafizycznego bez świadomej kontroli nad tymi poszukiwaniami. 
Powtarzanie prac nadaje strukturę tym poszukiwaniom. W tej konkretnej 
grupie struktura jest dostępna bez konieczności nieuniknionej 
identyczności czasów pracy. Możemy zauważyć, że ta prawidłowość jest 
zawsze pomocna. 

71.19 P Y T A J Ą C Y  W poprzedniej sesji stwierdziłeś, że Ra szukał przez jakiś czas 
grupy takiej jak ta. Przypuszczam, że poszukiwania te miały na celu 
przekazanie Prawa Jedności. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. To jest częściowo poprawne. My także, jak powiedzieliśmy, 
chcieliśmy spróbować zadośćuczynić za wypaczenia tego prawa, 
uruchomione przez nasze naiwne działania w waszej przeszłości. 

71.20 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz mi powiedzieć, czy do tej pory omówiliśmy 
niezbędny materiał, aby, jeśli zostanie opublikowany, dokonać 
niezbędnych napraw za naiwne działania? 

R A  Jestem Ra. Nie mamy na myśli braku szacunku dla waszej służby, ale 
nie oczekujemy dokonania pełnego odszkodowania za te zniekształcenia. 
Możemy jednak próbować ofiarować nasze myśli. Próba jest dla nas o 
wiele ważniejsza niż kompletność wyniku. Natura waszego języka jest 
taka, że to, co jest zniekształcone, nie może, według naszej wiedzy, być w 
pełni niezniekształcone, a jedynie nieco rozjaśnione. 

71.21 P Y T A J Ą C Y  Kiedy mówisz, że szukałeś tej grupy, co masz na myśli? Jak 
wyglądał Twój proces wyszukiwania? Zadaję to pytanie, aby lepiej 
zrozumieć iluzję czasu i przestrzeni. 

R A  Jestem Ra. Rozważ proces osoby, która widzi spektrograf pewnego 
kompleksu pierwiastków. Jest to próbka kompleksu farby, powiedzmy dla 
ułatwienia opisu. My z Ra znaliśmy potrzebne elementy do komunikacji, 
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które miały jakąkolwiek szansę na przetrwanie. Porównywaliśmy nasz 
wzornik kolorów z wieloma osóbami i grupami przez długi czas. Wasz 
spektrograf pasuje do naszej próbki. 

W odpowiedzi na twoje pragnienie ujrzenia relacji między 
przestrzenią/czasem a czasem/przestrzenią, możemy powiedzieć, że 
przeprowadziliśmy to poszukiwanie w czasie/przestrzeni, ponieważ w tej 
iluzji można dość łatwo dostrzec istoty jako kompleksy wibracyjne i grupy 
jako harmoniki w kompleksach wibracyjnych. 

[Między końcem tej odpowiedzi a początkiem następnego pytania jest 33-
sekundowa przerwa.] 

71.22 P Y T A J Ą C Y  Widzę, że najważniejszym produktem tej komunikacjijest 
wehikuł częściowego oświecenia dla tych obecnie wcielonych, którzy 
uświadomili sobie swoją rolę we własnym procesie ewolucyjnym. Czy 
mam rację w tym założeniu? 

R A  Jestem Ra. Masz rację. Możemy zauważyć, że jest to cel wszystkich 
artefaktów i doświadczeń, z którymi istoty mogą się zetknąć i nie jest to 
tylko właściwość Ra lub tego kontaktu. 

Stwierdzamy, że ten instrument zaniedbał przypominanie sobie o 
potrzebie zatrzymania pewnej części energii dla rezerwy. Jest to zalecane 
jako część wewnętrznego programu do przywrócenia, ponieważ wydłuży 
to liczbę prac, które możemy wykonać. To jest dla nas do przyjęcia. 
Przekazywana energia spada dość, dość nisko. Musimy was niedługo 
opuścić. Czy w tej chwili jest krótkie zapytanie? 

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

R A  Jestem Ra. Jesteście sumienni. Bądźcie bardzo wybredni, jeśli chodzi o 
ustawienie wyposażenia. Dziękujemy. 

Jestem Ra. Zostawiamy was w miłości i chwalebnym świetle 
Nieskończonego Stwórcy. Dlatego idźcie naprzód, radując się mocą i 
pokojem Jednego Nieskończonego Stwórcy. Adonai. 
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72.0 R A  Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego 
Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz. 

72.1 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś mi najpierw podać stan instrumentu? 

R A  Jestem Ra. Zniekształcenia energii fizycznej tego instrumentu są takie, 
jak wspomniano wcześniej. Poziom energii życiowej został zniekształcony 
z normalnych poziomów, nieco w dół, z powodu zniekształcenia w 
aktywności kompleksu umysłu tego instrumentu, który jest 
odpowiedzialny za, powiedzmy, trudności w osiągnięciu odpowiedniej 
konfiguracji dla tego kontaktu. 

72.2 P Y T A J Ą C Y  Czy odprawiany przez nas rytuał wydpędzający w jakikolwiek 
sposób przyczynił się do oczyszczenia miejsca pracy i odseparowania od 
wpływów, których nie chcemy? 

R A  Jestem Ra. To jest całkiem poprawne. 

72.3 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz mi powiedzieć, co mogę zrobić, aby poprawić 
skuteczność rytuału? 

R A  Jestem Ra. Nie. 

72.4 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz mi powiedzieć, co spowodowało, że podczas dwóch 
ostatnich medytacji poprzedzających tę ten instrument wpadł w stan 
nieświadomości do tego stopnia, że ją przerwaliśmy? 

R A  Jestem Ra. Możemy. 

72.5 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś mi to powiedzieć? 

R A  Jestem Ra. Istota z grupy Oriona, która pozdrawia ten instrument, 
najpierw próbowała spowodować, aby kompleks umysłu/ciała/ducha, 
który możesz nazwać duchem, opuścił fizyczny kompleks żółtego 
promienia w złudnym przekonaniu, że przygotowuje się do kontaktu z 
Ra. Znasz tę taktykę i jej konsekwencje. Instrument, bez przerywania po 
wyczuciu tego pozdrowienia, wezwał do uziemienia w kompleksie 
fizycznym, prosząc o trzymanie ręki. 

W ten sposób najważniejszy cel istoty Oriona nie został osiągnięty. 
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Niemniej jednak odkryła, że obecni nie byli w stanie odróżnić 
nieświadomości, z nienaruszonym umysłem/ciałem/duchem, od stanu 
transu, w którym kompleks umysłu/ciała/ducha nie jest obecny. 

Dlatego w pełni zastosowała pozdrowienie, które powoduje zawroty 
głowy, a w medytacji bez zabezpieczenia powodowało w tym 
instrumencie zwykłą nieprzytomność, jak to, co nazwalibyście 
omdleniami lub zawrotami głowy. Istota Oriona konsekwentnie użyła tej 
taktyki, aby powstrzymać kontakt Ra przed możliwością osiągnięcia celu. 

72.6 P Y T A J Ą C Y  Instrument zaplanował operację ręki na przyszły miesiąc. Jeśli 
znieczulenie ogólne zostanie użyte do stworzenia stanu nieświadomości, 
czy ten lub jakikolwiek inny parametr operacji pozwoli na jakiekolwiek 
wtargnięcie istot Oriona? 

R A  Jestem Ra. Jest to skrajnie nieprawdopodobne ze względu na 
konieczność, aby intencją kompleksu umysłu/ciała/ducha, gdy opuszcza 
kompleks fizyczny żółtego promienia, służby Stwórcy w najbardziej 
właściwy sposób. Postawa osoby zbliżającej się do takiego doświadczenia, 
jak opisujesz, nie byłaby zbliżaniem się do stanu nieświadomości z taką 
postawą. 

72.7 P Y T A J Ą C Y  Mamy tutaj, jak sądzę, bardzo ważną zasadę w odniesieniu do 
Prawa Jedności. Powiedziałeś, że postawa jednostki ma ogromne 
znaczenie dla bytu Oriona, aby mógł być skuteczny. Czy mógłbyś 
wyjaśnić, jak ten mechanizm działa w odniesieniu do Prawa Jedności i 
dlaczego postawa istoty ma ogromne znaczenie i dlaczego pozwala to na 
działanie istoty Oriona? 

R A  Jestem Ra. Prawo Pomieszania lub Wolna Wola, jest absolutnie 
najważniejsza w działaniu nieskończonego stworzenia. To, co jest 
zamierzone, ma taką samą intensywność przyciągania do bieguna 
przeciwnego, jak intensywność intencji lub pragnienia. 

Tak więc ci, których pragnienia są płytkie lub przemijające, doświadczają 
jedynie ulotnych konfiguracji tego, co można by nazwać okolicznościami 
magicznymi. Istnieje punkt zwrotny, punkt podparcia, który kołysze się, 
gdy kompleks umysłu/ciała/ducha dostraja swoją wolę do służby. Jeśli ta 
wola i pragnienie jest służeniem innym, aktywuje się odpowiednia 
polaryzacja. 

W warunkach tej grupy istnieją trzy takie wole działające jako jedna z 
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instrumentem na, powiedzmy, centralnej pozycji wiernościsłużbie. Tak 
musi być dla równowagi między pracą a kontynuacją kontaktu. Nasz 
kompleks wibracyjny jest również jednoznaczny w tych działaniach, a 
nasza wola służenia jest również pewnego stopnia czystości. To stworzyło 
przyciąganie przeciwnego bieguna, którego doświadczasz. 

Możemy zauważyć, że taka konfiguracja wolnej woli, ukierunkowana na 
służenie innym, ma również potencjał do zaalarmowania ogromnej masy 
siły światła. Ta pozytywna siła światła działa jednak również z wolnej woli 
i musi być przywoływana.  

Nie mogliśmy o tym mówić i nie będziemy was prowadzić, ponieważ 
natura tego kontaktu jest taka, że czystość waszej wolnej woli musi być 
przede wszystkim zachowana. W ten sposób przedzierasz się przez 
doświadczenia odkrywając te uprzedzenia, które mogą być pomocne. 

[Między końcem tej odpowiedzi a początkiem następnego pytania jest 30-
sekundowa przerwa.] 

72.8 P Y T A J Ą C Y  Negatywnie zorientowane istoty, które kontaktują się z nami i 
innymi na tej planecie są ograniczone przez Pierwsze Zniekształcenie. 
Zostały one oczywiście ograniczone przez właśnie wykonany rytuał 
odpędzania. Czy mógłbyś opisać, w odniesieniu do wolnej woli, jak one 
ograniczają się, aby działać w ramach Pierwszego Zniekształcenia? A jak 
działa sam rytuał wypędzania? 

R A  Jestem Ra. To zapytanie ma kilka części. Po pierwsze, ci o negatywnej 
polaryzacji nie działają z uszanowaniem wolnej woli, chyba że jest to 
konieczne. Wzywają siebie sami i naruszają wolę, gdy tylko uznają, że jest 
to możliwe. 

Po drugie, są oni ograniczeni przez wielkie Prawo Pomieszania w tym 
sensie, że w większości przypadków nie są w stanie wejść do tej 
planetarnej sfery wpływów i są w stanie wykorzystać okna zniekształceń 
czasu/przestrzeni tylko wtedy, gdy istnieje wezwanie do równoważenia 
pozytywnego wezwania. Kiedy już tu są, ich pragnieniem jest podbój. 

Po trzecie, w przypadku trwałego usunięcia tego instrumentu z tej 
przestrzeni/czasu, konieczne jest umożliwienie instrumentowi opuszczenie 
jego kompleksu fizycznego żółtego promienia z własnej wolnej woli. W 
ten sposób podjęto próbę oszustwa. 
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Użycie generowanych form świetlnych sprawia, że takie istoty odkrywają 
ścianę, przez którą nie mogą przejść. Wynika to z kompleksów 
energetycznych istot świetlnych i aspektów Jednego Nieskończonego 
Stwórcy przywoływanych i wywoływanych w budowaniu ściany światła. 

72.9 P Y T A J Ą C Y  Wszystko, czego doświadczamy w związku z tym kontaktem – 
nasze zniekształcenie w kierunku wiedzy aby służyć, zniekształcenie istoty 
Oriona w kierunku próby zmniejszenia skuteczności tej służby – wszystko 
to jest wynikiem Pierwszego Zniekształcenia, jak to widzę, w tworzeniu 
całkowicie wolnej atmosfery dla Stwórcy, aby stać się bardziej świadomym 
Siebie poprzez wzajemne oddziaływanie Jego części, jednej względem 
drugiej. Czy mój pogląd jest właściwy w odniesieniu do tego, co właśnie 
powiedziałem? 

R A  Jestem Ra. Tak. 

72.10 P Y T A J Ą C Y  Na ostatniej sesji wspomniałeś, że gdyby instrument 
wykorzystał jakąkolwiek zwiększoną energię życiową, której teraz 
doświadcza do aktywności fizycznej, zebrałby „przykre żniwo”. Czy 
mógłbyś mi powiedzieć, jaki jest charakter tego przykrego żniwa i 
dlaczego miałby być doświadczany? 

R A  Jestem Ra. Poziom energii fizycznej jest miarą ilości dostępnej energii 
kompleksu ciała kompleksu umysłu/ciała/ducha. Pomiar energii życiowej 
to taki, który wyraża ilość energii bytu kompleksu umysł/ciało/duch. 

Ta istota ma wielkie zniekształcenia w kierunku aktywności kompleksu 
umysłu, aktywności kompleksu ducha oraz tego wspaniałego kanału 
prowadzącego do Stwórcy, woli. Dlatego energia życiowa tego 
instrumentu, nawet przy braku jakiejkolwiek mierzalnej rezerwy fizycznej, 
jest dość znaczna. 

Jednakże użycie tej energii woli, umysłu i ducha dla rzeczy należących do 
kompleksu fizycznego powoduje znacznie większe zniekształcenie w 
zmniejszaniu energii życiowej niż użycie tej energii dla tych rzeczy, które 
są w najgłębszych pragnieniach i woli kompleksu umysłu/ciała/ducha. W 
tej istocie pragnienia te są dla służby Stwórcy. Ta istota postrzega wszelką 
służbę jako służbę Stwórcy i dlatego ostrzegaliśmy w tym względzie grupę 
wsparcia i sam instrument. Nie wszystkie posługi są jednakowe w 
głębokości zniekształcenia. Nadużywanie tej energii życiowej jest, 
dosłownie, szybkim pozbywaniem się siły życiowej. 
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72.11 P Y T A J Ą C Y  Wspomniałeś, że dostępna jest duża ilość światła. Czy 
mógłbym ja lub ta grupa, poprzez odpowiedni rytuał, użyć tego do 
naładowania życiowej energii instrumentu? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. Jednakże przestrzegamy przed jakąkolwiek 
pracą, która wzbudza jakąkolwiek osobowość; dobrze jest być wybrednym 
w swojej pracy. 

72.12 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś wyjaśnić, co rozumiesz przez „wzbudza 
jakąkolwiek osobowość?” 

R A  Jestem Ra. Możemy zaoferować wskazówki. Wyjaśnienie jest 
naruszeniem. Możemy tylko prosić, abyś zdał sobie sprawę, że wszyscy są 
Jednym. 

72.13 P Y T A J Ą C Y  Zawarliśmy „Shin” w rytuale wypędzającym, „Jod Heh Vau 
Heh”, aby zrobić z tego „Jod Heh Shin Vau Heh.” Czy to jest pomocne? 

R A  Jestem Ra. Jest to pomocne zwłaszcza w przypadku instrumentu, 
którego zniekształcenia wibrują bardzo zgodnie z tym kompleksem 
wibracji dźwięku. 

72.14 P Y T A J Ą C Y  W przyszłości będziemy mieć medytacje grupowe jako nasze 
niedzielne medytacje wieczorne. Martwię się... zabezpieczeniem 
instrumentu, jeśli ponownie jest byłaby kanałem podczas nich. Czy 
istnieje optymalny czas lub limit czasu, aby rytuał wypędzania był 
skuteczny? Albo jeśli nieustannie, codziennie oczyszczamy miejsce pracy, 
które używamy do medytacji w niedzielny wieczór, rytuałem 
wypędzającym, czy działało by to przez dłuższy okres czasu, czy też rytuał 
powinien być wykonywany bezpośrednio przed medytacjami? 

R A  Jestem Ra. Twoje poprzednie założenie jest bardziej poprawne. 

72.15 P Y T A J Ą C Y  Czy istnieje jakiekolwiek niebezpieczeństwo, przy zachowaniu 
ostrożności w wieczorowych niedzielnych medytacjach, że instrument 
zostanie wyprowadzony przez istotę Oriona? 

R A  Jestem Ra. Możliwości dla istoty Oriona są całkowicie zależne od stanu 
świadomości i gotowości instrumentu. Sugerowalibyśmy, że ten 
instrument jest wciąż zbytnim neofitą, by otwierać się na pytania, skoro 
jest to format używany przez Ra. Wraz ze wzrostem świadomości 
instrumentu, ten środek ostrożności może stać się niepotrzebny. 
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72.16 P Y T A J Ą C Y  Czy można nadmiernie doenergetyzować instrument 
transferami energii seksualnej? 

R A  Jestem Ra. Nie. 

72.17 P Y T A J Ą C Y  Dlaczego nie ma ochrony na podłodze lub na dole rytuału 
wypędzania i czy powinien być? 

R A  Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne zapytanie tej pracy. 

Wytworzenie psychicznego pozdrowienia jest możliwe tylko poprzez 
centra energetyczne wychodzące ze stacji, którą możesz przywołać w 
fioletowym promieniu, przechodząc przez centrum energetyczne adepta i 
stamtąd w kierunku okazji. W zależności od wibracyjnej natury i celu 
pozdrowienia, czy to pozytywnego czy negatywnego, istota zostanie 
pobudzona lub zablokowana w pożądany sposób. 

My z Ra zbliżamy się do tego instrumentu w wąskopasmowym kontakcie 
poprzez fioletowy promień. Inni mogą przebić się przez ten promień do 
dowolnego ośrodka energetycznego. My, na przykład, świetnie 
wykorzystujemy centrum energii niebieskiego promienia tego 
instrumentu, gdy próbujemy przekazać nasze zniekształcone rozumienie 
Prawa Jedności. 

Istota Oriona przebija ten sam fioletowy promień i przemieszcza się w 
dwa miejsca, próbując wykorzystać większość swoich niefizycznych 
możliwości. Aktywuje centrum energii zielonego promienia, jednocześnie 
blokując centrum energii promienia indygo. Ta kombinacja powoduje 
zamieszanie w instrumencie i późniejszą nadmierną aktywność w 
nierozsądnych proporcjach w działaniach komlpeksu fizycznego. Po 
prostu wyszukuje zniekształcenia przedinkarnacyjne zaprogramowane i 
rozwinięte w stanie wcielenia. 

Energie samego życia, będącego Jedynym Nieskończonym Stwórcą, płyną 
z południowego bieguna ciała, widzianego w jego magnetycznej formie. 
W ten sposób tylko Stwórca może przez stopy wejść w energetyczną 
powłokę ciała w jakimkolwiek celu. Efekty adepta są tymi z górnego 
kierunku, a więc budowanie ściany światła jest całkiem pomyślne. 

Czy możemy zapytać, czy w tej chwili są jakieś krótsze zapytania? 

72.18 P Y T A J Ą C Y  Proszę tylko zapytać, czy jest coś, co możemy zrobić, by 
instrument czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt? 
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R A  Jestem Ra. Ten instrument ma zwiększone zniekształcenia w okolicy 
szyi. Trochę uwagi tutaj może zapewnić większy komfort. Wszystko w 
porządku, przyjaciele. Wyrozumiałość i cierpliwość obserwowana przez 
Ra są godne pochwały. Kontynuujcie tę wybredność celu i dbanie o 
odpowiednie konfiguracje dla kontaktu, a nasza kontynuacja kontaktu 
będzie nadal możliwa. To jest dla nas do przyjęcia. 

Jestem Ra. Zostawiam was, moi przyjaciele, radujących się miłością i 
światłem Jedynego Nieskończonego Stwórcy. Idźcie więc naprzód, 
radując się mocą i pokojem Jednego Nieskończonego Stwórcy. Adonai. 
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73.0 R A  Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego 
Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz. 

73.1 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś mi podać informacje o stanie instrumentu? 

R A  Jestem Ra. Jest tak jak wcześniej stwierdzono, z wyjątkiem poziomu 
energii życiowej, który jest zniekształcony bardziej w kierunku tego, co 
jest normalne dla tej istoty. 

73.2 P Y T A J Ą C Y  Czy rytuał wypędzania, który wykonaliśmy, był pomocny w 
tym kontakcie? 

R A  Jestem Ra. Opisany rytuał zyskiwał z każdą pracą nad skuteczną 
czystością kontaktu, potrzebną nie tylko do kontaktu z Ra, ale do każdej 
pracy adepta. 

73.3 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Chcielibyśmy w tym czasie podziękować Ra za 
możliwość służenia tym na tym globie, którzy chcieliby mieć informacje, 
które tu zdobywamy w tym [niesłyszalne]. 

Powiedziałeś, że wolna wola, skupiona w jednym punkcie na służbie 
innym, ma potencjał, by zaalarmować wielką masę siły światła. Zakładam, 
że to samo dotyczy polaryzacji służenia sobie. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. To jest niepoprawne, ale subtelnie. W inwokacji i ewokacji 
tego, co można nazwać negatywnymi bytami lub cechami, wyrażenie to 
alarmuje pozytywnie zorientowany odpowiednik. Jednakże ci, którzy są 
na ścieżce służenia innym, czekają na wezwanie i mogą jedynie przesyłać 
miłość. 

73.4 P Y T A J Ą C Y  Próbowałem dojść do tego, że to alarmowanie o sile światła jest, 
jak sądzę, procesem, który musi być całkowicie funkcją wolnej woli, wg 
tego co mówisz. A wraz ze wzrostem pragnienia, woli i czystości 
pragnienia adepta lub operatora, wzrasta alarmowanie o sile światła. Czy 
ta część jest taka sama dla potencjałów pozytywnych i negatywnych i czy 
mam rację z tym stwierdzeniem? 

R A  Jestem Ra. Aby uniknąć nieporozumień, po prostu powtórzymy dla 
jasności Twoje prawidłowe założenie. 
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Ci, którzy są na ścieżce służenia innym, mogą wezwać moc światła wprost 
proporcjonalnie do siły i czystości ich woli służenia. Ci na ścieżce służenia 
sobie mogą wzywać mrocznej siły wprost proporcjonalnie do siły i 
czystości ich woli służenia. 

73.5 P Y T A J Ą C Y  Niewątpliwie dzisiaj popełnię wiele błędów w swoich 
wypowiedziach, ponieważ zamierzam spróbować odgadnąć, jak to działa i 
pozwolić Ci się poprawić. 

Rozważając ćwiczenie środkowego filaru, pomyślałem, że jest ono błędne, 
ponieważ adept widzi lub wizualizuje światło poruszające się w dół od 
czakry korony do stóp. Ra stwierdził, że Stwórca wchodzi od stóp i 
porusza się w górę, i że to spiralne światło wchodzi od stóp i porusza się w 
górę. Wydaje mi się, że adept alarmujący o sile światła, wizualizując jej 
użycie, wyobrażałby sobie, jak wchodzi ona w kierunku stóp i najpierw 
energetyzuje czerwone centrum energii i porusza się w górę przez centra 
energii w ten sposób. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Nie. 

73.6 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś mi powiedzieć, jak bardzo się mylę w tym 
stwierdzeniu? 

R A  Jestem Ra. Tak. 

73.7 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś to zrobić? 

R A  Jestem Ra. Istnieją dwie koncepcje, którymi się zajmujesz. Pierwsza to 
wspaniały sposób rozwoju światła w mikrokosmicznym 
umyśle/ciele/duchu. Zakłada się, że przed magicznym działaniem adept 
będzie miał swoje centra energetyczne działające płynnie i w sposób 
zrównoważony, wg jego najlepszych starań. 

Wszystkie działania magiczne opierają się na ewokacji i/lub inwokacji. 
Pierwszym przywołaniem w jakiejkolwiek magicznej pracy jest 
przywołanie magicznej osobowości, tak jak znacie ten termin. W 
działaniu, o którym mówisz, pierwsza stacja jest początkiem inwokacji tej 
magicznej osobowości, która jest przywoływana przez ruch nałożenia 
czegoś. Ponieważ nie masz ubrania ani talizmanu, gest, który wykonałeś, 
jest odpowiedni. 

Druga stacja to przywołanie wielkiego krzyża życia. Jest to przedłużenie 
magicznej osobowości, aby stać się Stwórcą.  
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Ponownie, wszystkie inwokacje i ewokacje są przeciągane przez fioletowe 
centrum energii. To może być następnie kontynuowane w kierunku 
dowolnych centrów energetycznych, które chce się użyć. 

73.8 P Y T A J Ą C Y  Czy będziesz mówić o różnicy między spiralnym światłem, 
które wchodzi przez stopy, a światłem przywoływanym przez czakrę 
korony? 

R A  Jestem Ra. Działanie wznoszącego się spiralnie światła przyciąganego 
wolą spotkania z wewnętrznym światłem Jedynego Nieskończonego 
Stwórcy można porównać do bicia serca i ruchu mięśni otaczających płuca 
oraz wszystkich innych funkcji przywspółczulnego układu nerwowego. 
Powołanie adepta można porównać do tych działań nerwowych i 
mięśniowych, nad którymi kompleks umysłu/ciała/ducha ma świadomą 
kontrolę. 

73.9 P Y T A J Ą C Y  Wcześniej stwierdziłaś1– myślę, że mam rację mówiąc to – że 
tam, gdzie spotykają się te dwa kierunki, dostajesz miarę, powiedzmy, 
rozwoju konkretnego kompleksu umysłu/ciała/ducha. Mam rację? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

73.10 P Y T A J Ą C Y  W przypadku inwokowania zaalarmowanego światła wydaje mi 
się więc, że wizualizacja inwokacji będzie zależała od tego, jakie miałoby 
być użycie światła. Może służyć do uzdrawiania, do komunikacji lub do 
ogólnej świadomości, można by powiedzieć, stworzenia i Stwórcy. Czy 
mógłbyś opowiedzieć o tym procesie i mojej poprawności w przyjęciu 
tego założenia? 

R A  Jestem Ra. Zaproponujemy kilka przemyśleń, choć wątpliwe jest, 
abyśmy wyczerpali ten temat. Każda wizualizacja, niezależnie od miejsca 
pracy, zaczyna się od jakiejś pracy w promieniu indygo. Jak być może 
wiesz, rytuał, który rozpocząłeś, działa całkowicie w promieniu indygo. 
To dobrze, bo to jest brama. Od tego początku światło może być 
wzywane do komunikacji lub do uzdrowienia. 

Możecie zauważyć, że w rytuale, który wam zaoferowaliśmy, aby 
właściwie rozpocząć działanie Ra, pierwszy nacisk kładziony jest na 
Stwórcę.  
                                                            

1  Wcześniej stwierdzono w 49.5–6. 
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Chcielibyśmy ponadto zwrócić uwagę na punkt, który jest subtelny i jest 
w pewnym stopniu interesujący. Światło wirujące w górę rozwinęło się na 
swojej drodze przez wolę i ostatecznie osiąga wysokie miejsce łączenia się z 
wewnętrznym ogniem Jednego Stwórcy, wciąż jest jedynie 
przygotowaniem do pracy nad umysłem/ciałem/duchem, którą adept 
może wykonać. Podczas każdej pracy zachodzi pewna krystalizacja 
centrów energetycznych, dzięki czemu mag staje się coraz bardziej tym, 
czego szuka. 

Co ważniejsze, odpowiednik umysłu/ciała/ducha w czasie/przestrzeni, 
który jest ewokowany jako magiczna osobowość, ma swoją jedyną okazję, 
aby szybko zyskać na doświadczeniu katalitycznego działania dostępnego 
dla umysłu/ciała/ducha przestrzeni/czasu trzeciej gęstości. W ten sposób 
adept bardzo pomaga Stwórcy, oferując wspaniały katalizator większej 
części stworzenia, która jest identyfikowana jako całość 
umysłu/ciała/duszy istoty. 

73.11 P Y T A J Ą C Y  Chęć i wola są kluczowymi czynnikami w tym procesie. Czy to 
jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Dodalibyśmy jeszcze jedną właściwość. W magicznej 
osobowości kluczem są pragnienie, wola i polaryzacja. 

73.12 P Y T A J Ą C Y  Założyłbym wtedy, że wielu tak zwanych ewangelistów, których 
mamy obecnie w naszym społeczeństwie, wielu ma wielkie pragnienia i 
bardzo wielką wolę i być może wielką polaryzację. Wydaje mi się, że w 
niektórych przypadkach brakuje informacji lub świadomości, co 
powoduje nieefektywne działanie w sensie magicznym. Czy mam rację w 
tej analizie? 

R A  Jestem Ra. Masz częściowo rację. Badając polaryzację pracy służenia 
innym, wolna wola musi być postrzegana jako najważniejsza. Te istoty, o 
których mówisz, próbują wygenerować pozytywne zmiany w 
świadomości, jednocześnie ograniczając wolną wolę. To powoduje 
blokadę magicznej natury pracy, z wyjątkiem tych przypadków, w których 
istota swobodnie pragnie zaakceptować pracę ewangelisty, jak to nazwałeś. 

73.13 P Y T A J Ą C Y  Jaka była orientacja w tego typu komunikacji dla tego znanego 
jako Jezus z Nazaretu? 

R A  Jestem Ra. Być może przeczytałeś niektóre z prac tego bytu. Ofiarował 
się jako nauczyciel tym kompleksom umysłu/ciała/ducha, które 
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gromadziły się, by słuchać, a nawet wtedy przemawiał jak przez zasłonę, 
aby zostawić miejsce dla tych, którzy nie chcą słuchać. Kiedy ta istota 
została poproszona o uzdrowienie, często to robiła, zawsze kończąc pracę 
dwoma napomnieniami: po pierwsze, że uzdrowiona istota została 
uzdrowiona przez swoją własną wiarę, to znaczy jej zdolność do 
zezwalania i akceptowania zmian poprzez fioletowy promień do bramy 
inteligentnej energii; po drugie, zawsze mówiąc: „Nikomu nie mów”. Są 
to działaniaktóre próbują osiągnąć maksymalną jakość wolnej woli przy 
zachowaniu wierności pozytywnej czystości dzieła. 

73.14 P Y T A J Ą C Y  Wydaje mi się, że obserwacja samego działania przez inną istotę 
częściowo ogranicza wolną wolę, ponieważ z pozoru magiczne zdarzenie 
miało miejsce w wyniku działania adepta. Można to rozszerzyć na 
dowolne zjawisko, które jest inne niż normalnie akceptowalne. Czy 
mógłbyś opowiedzieć o tym paradoksie, który jest natychmiastowym 
problemem każdego uzdrawiającego? 

R A  Jestem Ra. Jesteśmy pokornymi posłańcami Prawa Jedności. Dla nas 
nie ma paradoksów. Działania, które wydają się magiczne, a zatem zdają 
się naruszać wolną wolę, same w sobie tego nie robią, ponieważ 
zniekształceń percepcji jest tyle, ile świadków, a każdy świadek widzi to, 
co pragnie widzieć.  

Naruszenie wolnej woli następuje w takiej sytuacji tylko wtedy, gdy istota 
wykonująca pracę przypisuje autorstwo tego zdarzenia sobie lub własnym 
umiejętnościom. Ci, którzy twierdzą, że żadne działanie nie pochodzi od 
niego, ale tylko przez niego, [nie] naruszają wolnej woli.2 

73.15 P Y T A J Ą C Y  Powiedziałeś, że jeśli istota mówi, że nie wynika z niej żadne 
działanie, a tylko przez nią, to również narusza. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. To jest niepoprawne. Powiedzieliśmy, że w takim 
przypadku nie ma naruszenia. 

73.16 P Y T A J Ą C Y  Ten znany jako Jezus zgromadził dwunastu uczniów. W jakim 
celu miał ze sobą tych uczniów? 
                                                            

2  Rapierwotnie powiedział: „Ci, którzy twierdzą, że nie powstaje z niego żadna praca, 
a tylko przez nią naruszają wolną wolę”. Błąd został poprawiony w następnym 
pytaniu i odpowiedzi, 73.15, i zidentyfikowane jako błąd spowodowany przez 
nawrót bólu w 74.2. 
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R A  Jestem Ra. Jaki jest cel nauczania/uczenia się, jeśli nie ma uczenia 
się/nauczycieli? Ci, którzy zostali przyciągnięci do tej istoty, zostali 
zaakceptowani przez tą istotę bez względu na jakikolwiek wynik. Istota ta 
zaakceptowała zaszczyt/obowiązek nałożony na nią ze względu na jej 
naturę i poczucie, że mówienie było jej misją. 

[Między końcem tej odpowiedzi a początkiem następnego pytania jest 43-
sekundowa przerwa.] 

73.17 P Y T A J Ą C Y  Zakładam więc, że uzdrowiciel podczas ćwiczenia ognia będzie 
pracował z tą samą energią, o której mówiliśmy, że wchodzi przez czakrę 
korony. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Jest to poprawne z dodatkowymi uwagami niezbędnymi 
dla twojej myśli w kontynuowaniu tego kierunku studiów. Kiedy 
magiczna osobowość została usadowiona w ośrodku energii zielonego 
promienia w celu uzdrawiania, energia może być wtedy postrzegana jako 
krystaliczne centrum, przez które przepływa energia ciała. Tak więc ta 
szczególna forma uzdrawiania wykorzystuje zarówno energię adepta, jak i 
energię światła wirującego w górę. 

W miarę jak centrum zielonego promienia staje się jaśniejsze — i 
zauważylibyśmy, że blask ten nie oznacza nadmiernej aktywacji, ale raczej 
krystalizację — energia centrum zielonego promienia kompleksu ciała 
wiruje podwójnie: po pierwsze, zgodnie z ruchem wskazówek zegara od 
centrum energii zielonego promienia do prawego ramienia, przez głowę, 
prawy łokieć, w dół przez splot słoneczny i do lewej ręki. To przenosi całą 
energię kompleksu ciała w kanał, który następnie obraca wielkie koło 
zgodnie z ruchem wskazówek zegara ponownie od prawej – poprawiamy 
ten instrument – od lewej do stóp, do prawej ręki, do korony, do lewej 
ręki i tak dalej.3 

W ten sposób przychodząca energia ciała, skrystalizowana, uregulowana i 
skierowana przez osobowość adepta, docierając do centrum energii 
zielonego promienia, może następnie wylać połączone energie adepta, 

                                                            
3  W 74.19 Ra zaproponował poprawkę do 73.17 mówiąc: „Podczas ćwiczenia ognia 

możesz zobaczyć początkową spiralę zgodnie z ruchem wskazówek zegara od 
centrum energii zielonego promienia, przez ramiona i głowę, następnie przez 
łokcie, a następnie do lewej ręki. Kanał został poprawiony, zanim pozostała część 
tej odpowiedzi została ukończona. 
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który jest wcielony, oferując w ten sposób służbę uzdrawiania istocie 
proszącą o tą posługę. Ta podstawowa sytuacja jest również osiągnięta, 
gdy istnieje istota, która działa poprzez kanał, aby uzdrawiać. 

73.18 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś mi powiedzieć, jak ten transfer światła, jak sądzę, 
wpłynąłby na uzdrowienie pacjenta? 

R A  Jestem Ra. Efektem jest polaryzacja. Istota może, ale nie musi, przyjąć 
jakikolwiek procent tej spolaryzowanej energii życiowej, która jest 
oferowana. Przy okazji nałożenia rąk energia ta jest bardziej konkretnie 
skierowana, a możliwość przyjęcia tej energii jest podobnie bardziej 
konkretna. 

Można zauważyć, że efekt Komnaty Króla nie jest podejmowany w tej 
formie działania, ale raczej jako dodatek do kogoś, którego energie są 
niskie, sposobności na zbudowanie tych energii. Wiele z twoich 
zniekształceń zwanych chorobami może być wspomaganych takimi 
środkami. 

73.19 P Y T A J Ą C Y  Wygłoszę ogólne stwierdzenie, które możesz poprawić. Sposób, 
w jaki widzę ogólny obraz uzdrowiciela i pacjenta, jest taki, że osoba, 
która ma zostać uzdrowiona, ma blokadę w jednym z centrów 
energetycznych lub więcej – ale rozważymy tylko jeden konkretny 
problem – z powodu tej blokady centrum energetycznego, światło 
wirujące w górę, które tworzy jedno z siedmiu ciał, została zablokowana 
możliwość podtrzymywania tego ciała, a to spowodowało zniekształcenie 
doskonałości tego ciała, które nazywamy chorobą lub anomalią cielesną, 
która nie jest doskonała. 

Uzdrowiciel, mając odpowiednio skonfigurowane swoje centra 
energetyczne, jest w stanie skierować światło, światło spływające w dół, 
poprzez swoją odpowiednio skonfigurowaną sytuację energetyczną do 
tego, który ma być uzdrowiony. Jeśli osoba, która ma zostać uzdrowiona, 
ma mentalną konfigurację akceptacji tego światła, to światło wchodzi 
następnie do kompleksu fizycznego i rekonfiguruje zniekształcenie, które 
zostało stworzone przez pierwotną blokadę. Jestem pewien, że popełniłem 
w tym kilka błędów. Czy mógłbyś je poprawić? 

R A  Jestem Ra. Twoje błędy były małe. W tej chwili nie próbowalibyśmy 
zbytnio dopracowywać tego stwierdzenia, ponieważ istnieje materiał 
wstępny, który bez wątpienia zostanie przedstawiony w tej sprawie. 
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Można powiedzieć, że istnieją różne formy uzdrawiania. W wielu używa 
się tylko energii adepta. W ćwiczeniach z ogniem kierowana jest również 
pewna energia kompleksu fizycznego. 

Możemy ponadto zauważyć, że gdy osoba pragnąca być uzdrowiona, 
mimo że szczerze, to pozostaje nieuzdrowiona, jak nazywacie to 
zniekształcenie, można rozważyć przedinkarnacyjne wybory; a twoim 
bardziej pomocnym wsparciem dla takiej istoty może być sugestia, aby 
medytować nad afirmatywnymi zastosowaniami wszelkich ograniczeń, 
jakich może doświadczyć. Chcielibyśmy również zauważyć, że w takich 
przypadkach działanie promieni indygo jest często pomocne. 

Poza tymi uwagami nie chcemy dalej komentować twojego stwierdzenia 
podczas tej pracy. 

73.20 P Y T A J Ą C Y  Wydaje mi się, że dla tych, którzy znajdują się na ścieżce 
służenia innym, najważniejsze jest rozwijanie postawy, którą mogę 
określić jedynie jako wibrację. Taka postawa byłaby rozwijana poprzez 
medytację, rytuał i rozwijające się uznanie dla stworzenia lub Stwórcy, co 
skutkuje stanem umysłu, który może być wyrażony tylko przeze mnie 
jako wzrost wibracji lub jedność ze wszystkim. Czy mógłbyś rozwinąć i 
poprawić to stwierdzenie? 

R A  Jestem Ra. Nie będziemy poprawiać tego stwierdzenia, ale rozszerzymy 
je, sugerując, że do tych cech możesz dodać życie dzień po dniu i chwila 
po chwili, ponieważ prawdziwy adept żyje coraz bardziej takim, jakim 
jest. 

73.21 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Czy mógłbyś mi podać ilość możliwych transferów 
energii pomiędzy dwoma lub więcej kompleksami umysłu/ciała/ducha? 
Czy jest bardzo duża, czy jest ich niewiele [niesłyszalne]? 

R A  Jestem Ra. Liczba jest nieskończona, bo czyż każdy kompleks 
umysłu/ciała/ducha nie jest wyjątkowy? 

73.22 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś zdefiniować to stwierdzenie „transfer energii 
pomiędzy dwoma kompleksami umysłu/ciała/ducha?” 

R A  Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne zapytanie tej pracy. Ta istota 
wciąż ma dostępną energię, ale zauważamy szybko zwiększające się 
zniekształcenia w kierunku bólu szyi, okolicy grzbietowej, nadgarstków i 
przydatków ręcznych. 
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Fizyczny transfer energii może odbywać się na wiele sposobów. 

Podamy dwa przykłady. Każdy zaczyna się od pewnego poczucia siebie 
jako Stwórcy lub w jakiś sposób przywoływanej magicznej osobowości. 
Może to być zrobione świadomie lub nieświadomie. Po pierwsze, to 
ćwiczenie, o którym mówiliśmy, nazywa się ćwiczeniem ognia: to nie jest 
to, mimo iż jest to fizyczny transfer energii, co jest głęboko zaangażowane 
w kombinacje kompleksu ciała. Zatem transfer jest subtelny, a każdy 
transfer unikalny w tym, co jest oferowane i co jest akceptowane. W tym 
miejscu możemy zauważyć, że jest to przyczyną nieskończonej liczby 
możliwych transferów energii. 

Drugim transferem energii, o którym mówimy, jest transfer energii 
seksualnej. Odbywa się to na niemagicznym poziomie przez wszystkie 
istoty, które wibrują zielonym promieniem.  

Możliwe jest, jak w przypadku tego instrumentu, który poświęca się 
służbie Jedynemu Nieskończonemu Stwórcy, jeszcze bardziej udoskonalić 
ten transfer energii. Kiedy druga jaźń również poświęci się służbie 
Jednemu Nieskończonemu Stwórcy, transfer zostaje podwojony. Wtedy 
ilość przekazanej energii zależy tylko od ilości spolaryzowanej energii 
seksualnej wytworzonej i uwolnionej. Od tego momentu następują 
udoskonalenia prowadzące do królestwa wysokiej magii seksualnej. 

W sferze ciał mentalnych istnieją różne rodzaje transferowanej energii 
mentalnej. To znowu zależy od wiedzy poszukiwanej i wiedzy oferowanej. 
Najczęstszym transferem energii mentalnej jest przekaz nauczyciela i 
ucznia. Ilość energii zależy od jakości tej ofiary ze strony nauczyciela, jeśli 
chodzi o czystość pragnienia służenia i jakości oferowanych informacji 
oraz, ze strony ucznia, czystość pragnienia uczenia się i jakość kompleksu 
wibracyjnego umysłu, który otrzymuje wiedzę. 

Inną formą mentalnego transferu energii jest przekaz słuchacza i 
mówiącego. Kiedy mówca doświadcza zniekształceń kompleksu 
mentalnego/emocjonalnego prowadzących do udręki, smutku lub innego 
psychicznego bólu, z tego, co powiedzieliśmy wcześniej, być może możesz 
zdobyć wiedzę o możliwych wariacjach w tym przekazie. 

Transfery energii duchowej są sercem wszystkich transferów energii, 
ponieważ wiedza o sobie i innej jaźni jako Stwórcy jest najważniejsza i jest 
to praca duchowa. Różnorodność transferu energii duchowej obejmuje te 
rzeczy, o których mówiliśmy dzisiaj, gdy mówiliśmy na temat adepta. 
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Czy są jakieś krótkie pytania, zanim zakończymy pracę? 

73.23 P Y T A J Ą C Y  Tylko jeśli jest coś, co możemy zrobić, aby poprawić komfort 
instrumentu lub kontakt, a po drugie, czy jest coś, czego nie życzysz sobie 
publikować z dzisiejszej sesji? 

R A  Jestem Ra. Zwracamy uwagę na dwa punkty. Po pierwsze, dobrze jest, 
aby świeca, która obraca się o 10° podczas każdej pracy, nigdy rozpływała 
się, ponieważ spowodowałoby to brak równowagi w ustawieniu 
przyborów pełniących rolę ochronną dla tego instrumentu. Po drugie, 
możemy zasugerować zwrócenie uwagi na okolice szyi, aby poduszka, na 
której jest oparty, była wygodniejsza. Ta trudność skróciła wiele prac. 

Dziękujemy wam, moi przyjaciele, za waszą sumienność i skrupulatność w 
odniesieniu do tych przyborów, które w miarę postępu naszej pracy 
wydają się wzrastać. Po drugie, twoje decyzje są całkowicie twoje, co do 
materiału, który możesz chcieć opublikować z tej pracy. 

Jestem Ra. Zostawiam was chlubiących się miłością i światłem Jedynego 
Nieskończonego Stwórcy. Idźcie więc naprzód, radując się mocą i 
pokojem Jednego Nieskończonego Stwórcy. Adonai. 



 

SESJA 74. 
28 PAŹDZIERNIKA 1981  

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

74.1 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś najpierw podać mi stan instrumentu? 

R A  Jestem Ra. Jest tak jak wcześniej stwierdzono. 

74.2 P Y T A J Ą C Y  Zanim przejdę do nowego materiału, ostatnia sesja wydaje się 
być drobnym błędem, który poprawiłem, a następnie mając do czynienia 
ze stwierdzeniem „nie z tego wynika praca, ale tylko przez to”. Czy to był 
błąd transmisji? Albo co spowodowało ten problem? 

R A  Jestem Ra. Ten instrument, chociaż w pełni otwarty na nasz kontakt 
wąskopasmowy, czasami doświadcza nagłego wzmocnienia 
zniekształcenia, które nazywacie bólem. To chwilowo osłabia kontakt. 
Ten rodzaj zwiększonego zniekształcenia pojawiał się w cielesnym 
kompleksie tego instrumentu z większą częstotliwością w okresie, który 
można nazwać poprzednimi dwoma tygodniami. Chociaż zwykle nie jest 
to zjawisko, które powoduje trudności w transmisji, w poprzedniej pracy 
miało to miejsce dwukrotnie. Za każdym razem konieczne było 
poprawienie lub korygowanie kontaktu. 

74.3 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś opisać stan transu, ponieważ jestem nieco 
zdezorientowany, jeśli chodzi o to, w jaki sposób ból w transie może 
wpływać na instrument, ponieważ uważałem, że nie będzie uczucia bólu 
kompleksu ciała w stanie transu? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. Instrument nie ma świadomości tego lub 
innych doznań. Jednak my z Ra używamy kompleksu fizycznego 
aktywowanego żółtego promienia jako kanału, przez który możemy 
mówić. Ponieważ kompleks umysłu/ciała/ducha instrumentu oddaje tę 
fizyczną powłokę w nasze utrzymanie, jest on precyzyjnie dostosowany do 
naszego kontaktu. 

Jednakże zniekształcenie, które nazywasz bólem, gdy jest wystarczająco 
silne, nie pozwala na prawidłowy kontakt i — gdy zwiększone 
zniekształcenie jest gwałtowne — może powodować drganie strojenia 
kanału. To strojenie musi być następnie skorygowane, co możemy zrobić, 
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ponieważ instrument swobodnie daje nam taką możliwość. 

74.4 P Y T A J Ą C Y  Na poprzedniej sesji pojawiło się pytanie dotyczące 
archetypowego umysłu, na które nie udzielono pełnej odpowiedzi. 
Chciałbym kontynuować odpowiedź na to pytanie. Czy mógłbyś to 
kontynuować, czy będzie konieczne, abym ponownie przeczytał całe 
pytanie? 

R A  Jestem Ra. Zgodnie z ogólną praktyką dobrze jest wibrować zapytanie 
w tej samej przestrzeni/czasie, w której pożądana jest odpowiedź. Jednakże 
w tym przypadku jest dla nas do przyjęcia, aby w tym miejscu w nagraniu 
tych dźwiękowych kompleksów wibracyjnych umieścić notatkę odnoszącą 
się do położenia zapytania we wcześniejszych pracach.1 

Pytanie, choć przemyślane, w pewnym stopniu odbiega od uświadomienia 
sobie natury archetypowego umysłu. Nie możemy nauczać/uczyć się za 
innych w takim stopniu, że stajemy się uczniem/nauczycielami. Dlatego 
zrobimy kilka ogólnych uwag na ten interesujący temat i pozwolimy 
pytającemu rozważyć i doprecyzować wszelkie zapytania. 

Umysł archetypowy można zdefiniować jako umysł właściwy dla Logosu 
tej sfery planetarnej. W ten sposób, w przeciwieństwie do wielkiego 
kosmicznego wszechumysłu, zawiera on materiał, który Logos chciał 
zaoferować jako udoskonalenia wielkiej kosmicznej istoty. Umysł 
archetypowy jest zatem tym, który zawiera wszystkie aspekty, które mogą 
wpływać na umysł lub doświadczenie. 

Magik został nazwany jako znaczący archetyp. Nie zauważono jednak, że 
ta część archetypowego umysłu nie reprezentuje części głębokiej 
podświadomości, ale świadomy umysł, a zwłaszcza wolę. Archetyp 
nazywany przez niektórych Najwyższą Kapłanką jest zatem 
odpowiednikiem zdolności intuicyjnej lub podświadomej. 

Przyjrzyjmy się zatem istocie jak jest ona w relacji do archetypowego 
umysłu. Możesz rozważyć możliwości wykorzystania korespondencji 
między umysłem/ciałem/duchem w mikrokosmosie a archetypicznym 
umysłem/ciałem/duchem blisko zbliżającym się do Stwórcy.  

Na przykład w waszym rytuale odprawianym w celu oczyszczenia tego 
miejsca używacie określenia „Ve Geburah”. Jest to prawidłowe założenie, 
                                                            

1  Można to znaleźć w 67.28. 
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że jest to część lub aspekt Jednego Nieskończonego Stwórcy. Istnieją 
jednak różne powiązania z umysłem archetypowym, które adept może 
coraz bardziej dopracowywać. „Ve Geburah” to odpowiednik [Archanioła] 
Michała, Marsa, pozytywu, męskości. „Ve Gedulah” odpowiada 
Jowiszowi, kobiecości, negatywności, tej części Drzewa Życia, którego 
dotyczy Uriel. 

Moglibyśmy iść naprzód z coraz większymi udoskonaleniami tych dwóch 
podejść do archetypowego umysłu. Moglibyśmy omówić odpowiedniki 
kolorystyczne, relacje z innymi archetypami i tak dalej. To jest praca 
adepta, a nie nauczyciela/ucznia.  

Możemy jedynie zasugerować, że istnieją systemy studiów, które mogą 
odnosić się do aspektów archetypowego umysłu i dobrze jest wybrać jeden 
i uważnie go studiować. Lepiej byłoby, gdyby adept wyszedł poza to, co 
zostało napisane, i stworzył takie korespondencje, aby archetyp mógł być 
przywoływany do woli. 

[Pomiędzy końcem tej odpowiedzi a początkiem kolejnego pytania jest 34-
sekundowa przerwa.] 

74.5 P Y T A J Ą C Y  Mam tutaj pytanie, na które odpowiem i pozwolę Ci poprawić. 
Widzę, że dyscypliny osobowości zasilają centrum energii promienia 
indygo i wpływają na moc białego maga, odblokowując niższe centra 
energii i pozwalając na swobodny przepływ wznoszącego się spiralnie 
światła, aby dotrzeć do centrum indygo. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Nie. 

74.6 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś mnie poprawić? 

R A  Jestem Ra. Centrum indygo jest rzeczywiście najważniejsze w pracy 
adepta. Niemniej jednak nie jest w stanie, bez względu na to jak jest 
skrystalizowane, skorygować w jakimkolwiek stopniu nierównowagę lub 
blokady w innych centrach energetycznych. Muszą być usuwane kolejno 
od czerwieni w górę. 

74.7 P Y T A J Ą C Y  Nie jestem pewien, czy to rozumiem. Pytanie brzmi: „W jaki 
sposób dyscypliny osobowości zasilają centrum energii promienia indygo i 
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wpływają na moc białego maga?”2 Czy to pytanie ma sens? 

R A  Jestem Ra. Tak. 

74.8 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś na to odpowiedzieć? 

R A  Jestem Ra. Chętnie odpowiemy na to pytanie. Zrozumieliśmy, że 
poprzednie zapytanie ma inne znaczenie.  

Promień indygo to promień adepta. Duża część odpowiedzi, których 
szukasz, znajduje się w tym zdaniu. Istnieje identyfikacja pomiędzy 
krystalizacją tego centrum energetycznego a poprawą pracy 
umysłu/ciała/ducha, gdy zaczyna on wykraczać poza przestrzenno/czasowe 
równoważenie i wchodzić w połączone królestwa przestrzeni/czasu i 
czasu/przestrzeni. 

74.9 P Y T A J Ą C Y  Zobaczmy, czy mam tu błędne zdanie na temat wpływu 
dyscypliny osobowości. Zakładałem, że dyscyplina osobowości, aby, 
powiedzmy, mieć zrównoważoną postawę wobec innej istoty, 
odpowiednio oczyści i zrównoważy, do pewnego stopnia, centrum energii 
pomarańczowego promienia. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Nie możemy powiedzieć, że mówisz niepoprawnie, ale 
tylko ciut mniej niż całkowicie. Zdyscyplinowana osobowość, w 
konfrontacji z inną jaźnią, ma wszystkie centra zbalansowane zgodnie ze 
swoją unikalną równowagą. W ten sposób inna jaźń patrzy w lustro, 
widząc siebie. 

74.10 P Y T A J Ą C Y  Zatem, dyscypliny osobowości postrzegam jako nadrzędną 
pracę każdego, kto uświadomił sobie proces ewolucji. Czy mam rację w 
tym stwierdzeniu? 

R A  Jestem Ra. Całkiem. 

74.11 P Y T A J Ą C Y  To co staram się zrozumieć to to, w jaki sposób te dyscypliny 
wpływają na centra energetyczne i moc, że tak powiem, białego maga. Czy 
mógłbyś . . . powiesz mi jak to działa? 

R A  Jestem Ra. Serce dyscypliny osobowości jest trojakie:  

Po pierwsze, poznaj siebie. 

                                                            
2  Pytanie zadane w 74.5, a następnie wyjaśnione w 74.7 było pytaniem skryby. 
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Po drugie, zaakceptuj siebie. 
Po trzecie, zostań Stwórcą. 

Trzeci krok to ten krok, który po wykonaniu czyni kogoś 
najpokorniejszym sługą wszystkiego, o przejrzystej osobowości i 
całkowicie zdolnego do poznania i zaakceptowania innych jaźni.  

W związku z pogonią za magicznym działaniem, ciągła dyscyplina 
osobowości wymaga od adepta poznania siebie, zaakceptowania siebie i w 
ten sposób oczyszczenia ścieżki do wielkiej bramy indygo do Stwórcy. 
Stać się Stwórcą to stać się wszystkim co jest. Nie ma więc osobowości w 
tym sensie, w jakim adept rozpoczyna swoją naukę/nauczanie. Gdy 
świadomość promienia indygo staje się bardziej krystaliczna, można 
wykonać więcej pracy; można więcej wyrazić z inteligentnej 
nieskończoności. 

74.12 P Y T A J Ą C Y  Stwierdziliłeś, że służba innym ma potencjał zaalarmowania 
wielkiej masy światła. Czy mógłbyś dokładnie opisać, jak to działa i jakie 
byłyby tego zastosowania? 

R A  Jestem Ra. Istnieją kompleksy wibracyjne dźwięku, które działają 
podobnie do wybierania numeru telefonu. Kiedy są odpowiednio 
wibrowane wraz z towarzyszącą im wolą i koncentracją, to tak, jakby 
wielu na waszych metafizycznych lub wewnętrznych planach otrzymało 
telefon. Na to wezwanie odpowiadają swoją uwagą skierowaną na twoją 
pracę. 

74.13 P Y T A J Ą C Y  Tych jest wiele. Te najbardziej oczywiste w naszym 
społeczeństwie to te używane w kościele, a nie te używane przez adepta 
magii. Jaka jest różnica w działaniu tych używanych, powiedzmy, w 
kościele, w naszych różnych kościołach, a tymi specyficznie magicznymi 
zaklęciami używanymi przez adepta? 

R A  Jestem Ra. Gdyby wszyscy w waszych kościołach byli adeptami 
świadomie pełnymi woli, poszukiwania, koncentracji, świadomej wiedzy o 
powołaniu, nie byłoby różnicy. Skuteczność wezwania jest funkcją 
magicznych właściwości tych, którzy wzywają; to znaczy ich pragnienie 
poszukiwania pożądanego odmiennego stanu świadomości. 

74.14 P Y T A J Ą C Y  Wybierając ochronny rytuał ostatecznie zgodziliśmy się na 
Rytuał Wypędzenia Mniejszego Pentagramu. Zakładam, że te dźwiękowe 
kompleksy wibracyjne są rodzajem, o którym mówisz, aby zaalarmować 
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tych na planach wewnętrznych. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

74.15 P Y T A J Ą C Y  Gdybyśmy skonstruowali własny rytuał ze słów użytych po raz 
pierwszy w sekwencji ochrony, jaka byłaby względna wartość tego w 
odniesieniu do rytuału, który wybraliśmy? 

R A  Jestem Ra. Byłaby mniejsza. Przy konstruowaniu rytuału dobrze jest 
przestudiować dostępne dzieła pisane, ponieważ dostępne są nazwy 
pozytywnej lub w służbie innym, mocy. 

74.16 P Y T A J Ą C Y  Dokonam analogii głośności dzwonienia telefonu w stosowaniu 
rytuału jako skuteczności praktykujących stosujących ten rytuał. A zatem 
widzę kilka rzeczy wpływających na skuteczność rytuału: po pierwsze, 
chęć praktykujących do służenia, ich zdolność do przywoływania 
magicznej osobowości, ich zdolność do wizualizacji podczas wykonywania 
rytuału. I pozwól, że zapytam Cię o relatywne znaczenie tych elementów i 
jak każdy z nich można zintensyfikować? 

R A  Jestem Ra. To zapytanie graniczy z nadmierną szczegółowością. Dla 
adepta najważniejsze jest, aby poczuł swój własny rozwój jako 
nauczyciel/uczeń. 

Możemy tylko powiedzieć, że poprawnie domyślasz się najważniejszego 
znaczenia magicznej osobowości. To samo w sobie jest badaniem. Z 
odpowiednią wolą emocjonalną, polaryzacją i czystością, praca może być 
wykonywana z lub bez odpowiednich kompleksów wibracji dźwięku. 
Jednakże nie ma potrzeby używania tępego narzędzia, gdy skalpel jest 
dostępny. 

74.17 P Y T A J Ą C Y  Zakładam, że powodem, dla którego stosowane wcześniej 
rytuały są skuteczne, jest to, że te słowa zbudowały inklinacje w 
świadomości tych, którzy pracowali w tych obszarach, tak że ci, którzy są 
zniekształceni w umyśle, których szukamy, zareagują na odcisk w 
świadomości tych serii słów. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. To w dużej mierze prawda. Wyjątkiem jest brzmienie 
niektórych samogołosek w tym, co nazywacie hebrajskim, a niektórych w 
tym, co nazywacie sanskrytem. Te kompleksy dźwiękowo-wibracyjne 
mają moc przed czasem i przestrzenią i reprezentują konfiguracje światła, 
które zbudowało wszystko, co istnieje. 
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74.18 P Y T A J Ą C Y  Dlaczego te dźwięki mają tę właściwość? 

R A  Jestem Ra. Zależność w zespole wibracyjnym jest matematyczna. 

W tej chwili mamy wystarczająco dużo przekazanej energii na jedno pełne 
zapytanie. 

74.19 P Y T A J Ą C Y  Jak użytkownicy tych dźwięków, sanskrytu i hebrajskiego, 
ustalili, co to za dźwięki? 

R A  Jestem Ra. W przypadku Hebrajczyków istota znana jako Jahwe 
wspomogła tę wiedzę poprzez odcisk na materiale kodu genetycznego, 
który stał się językiem, jak go nazywacie. 

W przypadku sanskrytu wibracje dźwiękowe są czyste z powodu braku 
wcześniejszego, jak to nazywacie, alfabetu czy nazywania liter. W ten 
sposób kompleksy wibracji dźwiękowych wydawały się układać na swoim 
miejscu tak jak z Logosu. To była bardziej, powiedzmy, naturalna lub 
niewspomagana sytuacja lub proces. 

W tym momencie odnotowywaliśmy incydent w poprzedniej pracy, w 
którym nasz kontakt był przez krótki czas nieprawidłowo umieszczony, a 
następnie poprawiony. W ćwiczeniu ognia możesz zobaczyć początkową 
spiralę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara od centrum 
energii zielonego promienia, przez ramiona i głowę, następnie przez 
łokcie, a następnie do lewej ręki. Kanał został poprawiony przed 
zakończeniem pozostałej części tej odpowiedzi. 

Czy w tej chwili jest krótkie zapytanie? 

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

R A  Jestem Ra. Wszystko jest dobrze. Instrument nadal cierpi z pewnym 
bólem, jak nazywacie to zniekształcenie. Obszar szyi pozostaje najbardziej 
zniekształcony, chociaż zmiany były w niewielkim stopniu pomocne. 
Wyrównania są dobre. 

Zostawilibyśmy was teraz, moi przyjaciele, w miłości i w świetle Jedynego 
Nieskończonego Stwórcy. Idźcie więc, chlubiąc się i radując w mocy i 
pokoju Jedynego Nieskończonego Stwórcy. Adonai. 
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75.0 R A  Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego 
Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz. 

75.1 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś najpierw podać mi stan instrumentu? 

R A  Jestem Ra. Jest tak, jak wcześniej stwierdzono, z niewielkim 
zmniejszeniem rezerwy energii życiowej z powodu 
mentalnych/emocjonalnych zniekształceń dotyczących tego, co nazywacie 
przyszłością. 

75.2 P Y T A J Ą C Y  Uznałem, że ta sesja była wskazana, zanim instrument będzie 
miał doświadczenie w szpitalu. Chciała zadać kilka pytań na ten temat, 
jeśli to możliwe. 

Po pierwsze, czy jest coś, co instrument lub my możemy zrobić, aby 
poprawić doświadczenia szpitalne lub wspomóc ten instrument w 
jakikolwiek sposób w tym zakresie? 

R A  Jestem Ra. Tak. Istnieją sposoby wspomagania 
mentalnego/uczuciowego stanu tej istoty zaznaczając, że dzieje się tak 
tylko dla tej istoty lub kogoś o podobnych zniekształceniach. Istnieje 
również ogólna rzecz, którą można osiągnąć, aby poprawić lokalizację, 
którą nazywa się szpitalem. 

Pierwsza pomoc ma związek z wibracją rytuału, z którym ta istota jest 
najlepiej zaznajomiona i którego istota ta od dawna używa do 
zniekształcania swojego postrzegania Jedynego Nieskończonego Stwórcy. 
Jest to przydatna rzecz w każdym momencie dobowego okresu, ale jest 
szczególnie pomocna, gdy ciało słoneczne usuwa się z lokalnego widoku. 

Znana jest ogólna poprawa miejsca odprawiania rytuału oczyszczenia. 
Możemy zauważyć, że zniekształcenie w kierunku miłości, jak nazywacie 
ten duchowy/emocjonalny kompleks, który każdy odczuwa w stosunku 
do tej istoty, będzie pomocne bez względu na to, czy jest to wyrażone, czy 
nieprzejawione, ponieważ nie ma większej ochrony niż miłość. 

75.3 P Y T A J Ą C Y  Czy chcesz powiedzieć, że warto byłoby wykonać Rytuał 
Wypędzania Pomniejszego Pentagramu w pokoju, który będzie zajmować 
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w szpitalu? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

75.4 P Y T A J Ą C Y  Zastanawiałem się nad salą operacyjną. To może być bardzo 
trudne. Czy to byłoby tam pomocne? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. Możemy zauważyć, że zawsze jest to pomocne. 
Dlatego nie jest łatwo postawić zapytanie, na które nie otrzymalibyście 
odpowiedzi, którą oferujemy. Nie oznacza to, że konieczne jest 
oczyszczenie miejsca. Moc wizualizacji może pomóc w waszym wsparciu 
tam, gdzie nie możesz ingerować w waszą fizyczną formę. 

75.5 P Y T A J Ą C Y  Można to zrobić jako wizualizację sali operacyjnej i wizualizację 
naszej trójki wykonującej rytuał wypędzania w sali, gdy wykonujemy go w 
innym miejscu. Czy to właściwa procedura? 

R A  Jestem Ra. To jest jedna z poprawnych metod osiągnięcia pożądanej 
konfiguracji. 

75.6 P Y T A J Ą C Y  Czy istnieje lepsza metoda niż ta? 

R A  Jestem Ra. Dla bardziej wyćwiczonych istnieją lepsze metody. Dla tej 
grupy ta metoda jest dobra. 

75.7 P Y T A J Ą C Y  Zakładam, że ci bardziej wprawieni opuszczą swoje fizyczne 
ciała i w innym ciele wejdą do pokoju i odprawią rytuał odpędzania. Czy 
to masz na myśli? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

75.8 P Y T A J Ą C Y  Instrument chciałby wiedzieć, czy może medytować w szpitalu 
bez trzymania jej za rękę i czy byłaby to bezpieczna praktyka? 

R A  Jestem Ra. Możemy zasugerować, że instrument może modlić się 
bezpiecznie, ale tylko medytować z dotykową ochroną innej istoty. 

75.9 P Y T A J Ą C Y  Instrument chciałby wiedzieć, co może zrobić, aby poprawić 
stan kręgosłupa, ponieważ mówi, że może to być problem dla operacji. 

R A  Jestem Ra. Podczas skanowania kompleksu fizycznego znajdujemy 
kilka czynników przyczyniających się do jednego ogólnego zniekształcenia 
doświadczanego przez instrument. Zdiagnozowano dwa z tych 
zniekształceń; jedno nie; istota nie będzie skłonna zaakceptować 
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substancji chemicznych wystarczających do spowodowania ustania tego 
zniekształcenia, które nazywacie bólem. 

Ogólnie rzecz biorąc, możemy powiedzieć, że jedyną modalnością 
odnoszącą się konkretnie do wszystkich trzech przyczyniających się 
zniekształceń, która nie jest obecnie używana, jest podgrzana woda, która 
jest wielokrotnie poruszana z delikatną siłą w stosunku do całego 
kompleksu fizycznego, podczas gdy fizyczny pojazd jest w pozycji 
siedzącej. Byłoby to trochę pomocne, gdyby było to praktykowane 
codziennie po okresie ćwiczeń. 

75.10 P Y T A J Ą C Y  Czy ćwiczenie ognia, które zostało wykonane przed sesją, 
pomogło instrumentowi? 

R A  Jestem Ra. Instrument otrzymał niewielką pomoc fizyczną. To się 
powiększy, gdy praktykujący będzie się uczyć/nauczać swojej sztuki 
uzdrawiania. Co więcej, istnieje zniekształcenie w kompleksie 
mentalnym/emocjonalnym, które zasila energię życiową w kierunku 
komfortu dzięki wsparciu, które ma tendencję do budowania poziomu 
energii witalnej, ponieważ ta istota jest wrażliwym instrumentem. 

75.11 P Y T A J Ą C Y  Czy ćwiczenie ognia zostało wykonane prawidłowo? 

R A  Jestem Ra. Batuta jest dobrze zwizualizowana. Dyrygent nauczy się 
słyszeć całą partyturę wspaniałej muzyki jego sztuki. 

75.12 P Y T A J Ą C Y  Wychodzę z założenia, że gdyby można było dzisiaj w pełni to 
zrealizować to ćwiczenie skutkowałoby całkowitym wyleczeniem 
zniekształceń instrumentu do tego stopnia, że operacje byłyby 
niepotrzebne. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Nie. 

75.13 P Y T A J Ą C Y  Co jeszcze jest konieczne, akceptacja instrumentu? 

R A  Jestem Ra. To prawda, przypadek tego instrumentu jest delikatny, 
ponieważ musi całkowicie zaakceptować wiele z tego, co te mimowolnie 
występujące ograniczenia, których teraz doświadcza, powodują. Jest to 
wybór przedinkarnacyjny. 

75.14 P Y T A J Ą C Y  Instrument chciałby się dowiedzieć, dlaczego dwukrotnie w 
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części utworu „Benedictus”, który ćwiczy, doświadczyła czegoś, co uważa 
za atak psychiczny?1 

R A  Jestem Ra. To nie jest drobne zapytanie. Najpierw usuniemy zapisy 
drugorzędne. W wibrowaniu, które nazywacie śpiewem, w części tego, co 
ten instrument uświęca jako Msza, która bezpośrednio poprzedza to, co 
jest szczeliną zwaną „Hosanna”, wymagany jest wysiłek fizyczny, który jest 
wyczerpujący dla każdej istoty. Ta część, o której mówimy, nazywa się 
„Sanctus”. Przechodzimy teraz do interesującej sprawy. 

Kiedy istota Jehoszua2 zdecydowała się powrócić do miejsca zwanego 
Jerozolimą na święte dni swojego ludu, odeszła od pracy łączącej miłość i 
mądrość i przyjęła męczeństwo, które jest dziełem miłości bez mądrości. 

„Hosanna” i następujący po nim „Benedictus” jest pisemnym 
podsumowaniem tego, co zostało wykrzyczane, gdy Jehoszua przybył na 
miejsce swojej męczeńskiej śmierci. Powszechna akceptacja tego okrzyku: 
„Hosanna synowi Dawida! Hosanna na wysokości! Błogosławiony ten, 
który przychodzi w imię Pańskie!” – przez to, co nazywa się Kościołem, 
było błędnym przedstawieniem, które było być może niefortunne, 
ponieważ jest bardziej zniekształcone niż większość tak zwanej Mszy. 

Były tam dwie frakcje, które miały powitać Jehoszuę, po pierwsze, mała 
grupa tych, którzy liczyli na ziemskiego króla. Jednakże Jehoszua jechał na 
osiołku, twierdząc, że nie jest ziemskim królem i nie chce walczyć z 
Rzymianinem ani saduceuszem. 

Większa liczba to ci, którzy zostali poinstruowani przez rabina i starszego, 
by żartowali z tej istoty, ponieważ ci z hierarchii bali się tej istoty, która 

                                                            
1  Jim pisze: „W tym pytaniu Don sprawia wrażenie, że to psychiczne pozdrowienie 

pojawiło się podczas prób lub „ćwiczeń” „Mszy h-moll” J. S. Bacha. Pamiętam 
jednak, jak miało to miejsce podczas wykonywania tego utworu z Louisville Bach 
Society. Po 36 latach wciąż pamiętam to, co myślałem po tym, jak Carla 
powiedziała Donowi i mnie o psychicznym pozdrowieniu, którego doświadczyła 
podczas śpiewania refrenu. Pomyślałem wtedy, że gdybym chciał pomóc Carli, gdy 
była pozdrawiana psychicznie, musiałbym wyskoczyć z mojego balkonu w 
Louisville School of Music i wylądować na scenie w środku występu. Dlatego 
uważam, że to psychiczne pozdrowienie miało miejsce podczas rzeczywistego 
występu, a nie podczas „ćwiczenia” czy próby.” 

2  Ra odnosi się do istoty, Jehoszuy, którą Ra wcześniej zidentyfikował jako 
biblijnego Jezusa. 
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wydawała się jednym z nich, respektując ich prawa, a następnie, w ich 
oczach, zdradzając te uświęcone tradycją prawa i zabierając ze sobą ludzi. 

Ta szczelina, dla tego instrumentu, to ta subtelna sytuacja, która odbija się 
echem w waszej przestrzeni/czasie. Co więcej umiejscowienie „Hosanny” 
jest zwiastunem tego zwrotu ku męczeństwu.  

Możemy tu mówić tylko ogólnie. Instrument nie doznał pełnej mocy 
pozdrowienia, które prawidłowo zidentyfikował podczas „Hosanny” ze 
względu na intensywną koncentrację niezbędną do wibrowania części tej 
kompozycji. Jednakże „Benedictus” w tym szczególnym wykonaniu tych 
słów jest wibrowany przez jedną istotę. W ten sposób instrument 
rozluźnił koncentrację i natychmiast otworzył się na pełniejsze 
pozdrowienie. 

75.15 P Y T A J Ą C Y  Szczelina więc, jak rozumiem, została pierwotnie stworzona 
przez decyzję Jezusa o wejściu na drogę męczeństwa? Czy to jest 
poprawne? 

R A  Jestem Ra. W odniesieniu do tego instrumentu jest to całkiem słuszne. 
Jest świadoma pewnych przesunięć w stosunku do miłości, a nawet do 
męczeństwa, ale nie zrównoważyła jeszcze w znaczącym stopniu tych 
zniekształceń. Nie sugerujemy, że ten kurs nieokiełznanego współczucia 
ma jakąś wadę, ale potwierdzamy jego doskonałość. Jest to przykład 
miłości, która dla wielu była drogowskazem. 

Dla tych, którzy szukają dalej, należy rozważyć konsekwencje męczeństwa, 
ponieważ w męczeństwie kończą się możliwości, w gęstości męczennika, 
ofiarowania miłości i światła. Każda istota musi szukać swojej najgłębszej 
ścieżki. 

75.16 P Y T A J Ą C Y  Pozwól mi zobaczyć, czy rozumiem zatem, jak grupa Oriona 
znajduje szczelinę w tym zniekształceniu. Istota identyfikująca się lub 
mająca jakiekolwiek zniekształcenie w kierunku męczeństwa jest wtedy 
otwarta przez swoją wolną wolę na pomoc grupie Oriona, aby uczynić ją 
męczennikiem. Mam rację? 

R A  Jestem Ra. Masz rację tylko w dość wyspecjalizowanej pozycji, w jakiej 
znajduje się instrument; to znaczy bycia zaangażowanym i oddanym pracy 
o charakterze magicznym lub skrajnie spolaryzowanym. Ta grupa weszła 
w tę pracę z polaryzacją, ale z faktyczną niewinnością co do magicznej 
natury tej polaryzacji, którą zaczyna odkrywać. 
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75.17 P Y T A J Ą C Y  Jak istota z Oriona mogła działać poprzez to połączenie 
„Hosanny?” Czy to po prostu z powodu mentalnego zniekształcenia 
instrumentu w tym okresie, z powodu tego, co sugeruje muzyka? A może 
był to bardziej fizyczny lub bardziej metafizyczny związek z czasów 
Chrystusa? 

R A  Jestem Ra. Po pierwsze, to ostatnie przypuszczenie jest fałszywe: ta 
istota nie jest powiązana z istotą, Jehoszua. Po drugie, istnieje bardzo 
wyjątkowa okoliczność. Istnieje istota, która przyciągnęła uwagę istoty 
światła Oriona. To jest niezwykle rzadkie. 

Ta istota ma intensywne oddanie naukom i przykładowi tego, którego 
nazywa Jezusem. Ta istota wibruje następnie w najbardziej wymagającej 
wersji pieśni, nazwanej "Mszą h-moll" Bacha, tego przykładowego 
wotywnego kompleksu wibracji dźwiękowych. Istota świadomie 
identyfikuje się z każdą częścią tej Mszy. Dopiero w ten sposób 
udostępniono szczelinę.  

Jak widać, nie jest to zwykłe zdarzenie i nie wydarzyłoby się, gdyby 
pominięto jakikolwiek składnik: wyczerpanie, stronniczość w 
kompleksach wierzeń, uwagę istoty Oriona i metafizyczną naturę tego 
konkretnego zestawu słów. 

75.18 P Y T A J Ą C Y  Jaki był cel istoty z Oriona w odniesieniu do istoty, o której 
mówiłeś, która w wymagający sposób śpiewa Mszę? 

R A  Jestem Ra. Istota Oriona chce usunąć instrument. 

75.19 P Y T A J Ą C Y  Czy jest to istota czwartej czy piątej gęstości? 

R A  Jestem Ra. Instrument ten jest pozdrawiany przez istotę piątej gęstości, 
która straciła pewną polaryzację z powodu braku dyktatury nad 
usposobieniem umysłu/ciała/ducha instrumentu lub jego kompleksu 
fizycznego aktywowanego żółtego promienia. 

75.20 P Y T A J Ą C Y  Mówisz teraz o tej drugiej osobie, która śpiewa Mszę? Czy to 
jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Nie. 

75.21 P Y T A J Ą C Y  Myślę, że było tu trochę nieporozumień. Druga osoba, która 
śpiewa Mszę, która pomogła w stworzeniu tej szczeliny, jak powiedziałeś, 
również została pozdrowiona przez istotę z Oriona, a moje pytanie 
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brzmiało, jakiej gęstości była ta istota, która pozdrawia osobę, która 
śpiewa Mszę? 

R A  Jestem Ra. Nie mówiliśmy o żadnej istocie poza instrumentem. 

75.22 P Y T A J Ą C Y  OK. Źle zrozumiałem. Myślałem, że mówiłeś o kimś innym w 
grupie śpiewającej, o której mówiłeś [w odniesieniu do] identyfikacji ze 
śpiewem. Więc przez cały ten czas rozmawialiśmy tylko o instrumencie, 
Carla? Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

75.23 P Y T A J Ą C Y  Przepraszam za zamieszanie. Czasami, jak sam mówisz, 
kompleksy wibracyjne dźwięku nie są zbyt adekwatne i przepraszam. 

Podczas poprzedniej sesji powiedziałeś, że prawdziwy adept żyje coraz 
bardziej takim, jakim jest. Czy wyjaśnisz i rozwiniesz to stwierdzenie? 

R A  Jestem Ra. Każda istota jest Stwórcą. Istota, w miarę jak staje się coraz 
bardziej świadoma swojej jaźni, stopniowo dochodzi do punktu 
zwrotnego, w którym postanawia szukać albo w służbie innym, albo w 
służbie sobie. Poszukiwacz staje się adeptem, gdy zrównoważy, z 
minimalną adekwatnością, centra energetyczne czerwone, pomarańczowe, 
żółte i niebieskie, z dodatkiem zieleni dla pozytywów, przechodząc w ten 
sposób do pracy w kolorze indygo. 

Adept zaczyna wtedy wykonywać mniej pracy wstępnej lub zewnętrznej, 
związanej z funkcją, a zaczyna wykonywać pracę wewnętrzną, która ma 
związek z byciem. W miarę jak adept staje się coraz bardziej świadomie 
skrystalizowaną istotą, stopniowo ukazuje coraz więcej tego, czym był od 
zawsze: to jest Jedynym Nieskończonym Stwórcą. 

75.24 P Y T A J Ą C Y  Odpowiedź na to pytanie prawdopodobnie ma związek z 
naszym zniekształconym poglądem na czas, ale widzę w tej gęstości 
wędrowców, którzy przybyli z piątej lub szóstej gęstości— Wydaje mi się, 
że powinni już być stosunkowo wysokiego stopnia biegłości i muszą 
podążać nieco lub trochę inną ścieżką z powrotem do biegłości, którą 
mieli wcześniej w wyższej gęstości i zbliżyć się do niej tak blisko, jak tylko 
mogą w trzeciej gęstości. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Twoje zapytanie nie jest idealnie skoncentrowane. 
Zajmiemy się tym tematem ogólnie. 

Jest wielu wędrowców, których można nazwać adeptami, którzy nie 
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wykonują świadomej pracy w obecnym wcieleniu. To kwestia uwagi. Ktoś 
może być świetnym łapaczem waszej kuli do gry, ale jeśli oko nie jest 
odwrócone, gdy ta kula jest rzucana, to być może przeleci obok istoty. 
Gdyby skierował oczy na kulę, złapanie byłoby łatwe. 

W przypadku wędrowców, którzy starają się podsumować stopień 
zaawansowania, jaki każdy z nich osiągnął przed tym doświadczeniem 
życiowym, możemy zauważyć, że nawet po przeniknięciu procesu 
zapominania wciąż istnieje ciało aktywowane w żółtym promieniu, które 
nie reaguje podobnie jak adept, który ma ciało aktywowane w zielonym 
lub niebieskim promieniu. W ten sposób możesz zobaczyć nieuchronność 
frustracji i zamieszania z powodu nieodłącznych trudności manipulowania 
subtelnymi siłami świadomości poprzez aparat chemiczny aktywowanego 
ciała żółtego promienia. 

75.25 P Y T A J Ą C Y  Prawdopodobnie nie możesz na to odpowiedzieć, ale czy są 
jakieś sugestie, które mógłbyś udzielić w odniesieniu do przyszłych 
szpitalnych doświadczeń instrumentu, które mogłyby być dla niej 
korzystne? 

R A  Jestem Ra. Możemy przedstawić jedną sugestię, a resztę pozostawić 
Stwórcy. Dobrze, aby każdy realizował siebie jako Stwórcę. W ten sposób 
każdy może wspierać każdego, włączając w to wsparcie siebie przez 
pokorną miłość do siebie jako Stwórcy. 

75.26 P Y T A J Ą C Y  Mówieś na poprzedniej sesji o tym, że pewne zespoły 
wibracyjne brzmiące w języku hebrajskim i sanskryckim są potężne, 
ponieważ są matematycznie powiązane z tym, co było stworzeniem. Czy 
mógłbyś proszę, rozwinąć to zrozumienie w jaki sposób są one połączone? 

R A  Jestem Ra. Jak już wcześniej stwierdziliśmy3, połączenie jest 
matematyczne lub proporcjonalne. Możesz uznać to za muzyczne. Są tacy, 
których czynności kompleksu umysłowego próbowałyby rozwiązać ten 
matematyczny stosunek, ale obecne zabarwienie intonowanej samogłoski 
jest częścią wibracji, której nie można dokładnie zmierzyć. Jest to jednak 
równoważne rodzajom rotacji waszych pierwotnych cząstek materialnych. 

75.27 P Y T A J Ą C Y  Jeżeli te dźwięki są precyzyjnie wibrowane, to jaki efekt lub 

                                                            
3  Wcześniej podane w 74.17-19. 
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zastosowanie miałyby w odniesieniu do celów adepta? 

R A  Jestem Ra. Możesz rozważyć koncepcję rezonansu współczulnego. 
Kiedy pewne dźwięki są prawidłowo wibrowane, stworzenie śpiewa. 

75.28 P Y T A J Ą C Y  Czy te dźwięki miałyby więc charakter muzyczny, w którym 
występowałby muzyczny układ wielu różnych wibracji dźwiękowych, czy 
też dotyczyłoby to tylko jednej nuty? Albo do czego bardziej się to odnosi? 

R A  Jestem Ra. Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa. W niektórych 
przypadkach działa tylko intonowana samogłoska. W innych 
przypadkach, zwłaszcza w kombinacjach sanskryckich, dobór interwałów 
harmonicznych ma również charakter rezonansowy. 

75.29 P Y T A J Ą C Y  Czy zatem adept użyłby tej rezonansowej cechy, aby stać się 
bardziej jednością ze stworzeniem i tym samym osiągnąć swój cel w ten 
sposób? 

R A  Jestem Ra. Być może bardziej trafne byłoby stwierdzenie, że w takich 
okolicznościach tworzenie staje się coraz bardziej zawarte w 
praktykującym. Równowaga Twojego zapytania jest prawidłowa. 

75.30 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś mi podać nazwę muzyczną nut, które mają być 
intonowane, które są tej jakości? 

R A  Jestem Ra. Nie możemy. 

75.31 P Y T A J Ą C Y  Nie sądziłem, że możesz, ale pomyślałem, że nie zaszkodzi 
zapytać. 

Następnie zakładam, że muszą one zostać odszukane i określone przez 
empiryczną obserwację ich działania przez poszukiwacza. Czy to jest 
poprawne? 

R A  Jestem Ra. To jest częściowo poprawne. Gdy wasze poszukiwania będą 
kontynuowane, do danych empirycznych zostanie dodana ta ostrość 
wrażliwości, która nadal działała na sposób, jaki oferuje adept. 

75.32 P Y T A J Ą C Y  Trzy aspekty magicznej osobowości to moc, miłość i mądrość. 
Czy to prawda i czy są to jedyne podstawowe aspekty magicznej 
osobowości? 

R A  Jestem Ra. Trzy aspekty magicznej osobowości – moc, miłość i 
mądrość – są tak nazywane, aby zwracać uwagę na każdy aspekt w 
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rozwijaniu podstawowego narzędzia adepta: jego jaźni.  

W żadnym wypadku nie jest to osobowość składająca się z trzech 
aspektów. Jest to istota jedności, istota z szóstej gęstości, równoważna 
temu, co nazywacie swoim wyższym ja, a jednocześnie jest osobowością 
ogromnie bogatą w różnorodne doświadczenia i subtelności emocji. 

Podane są trzy aspekty, tak aby neofita nie nadużywał narzędzi swojego 
zawodu, ale raczej zbliżał się do tych narzędzi, które są zrównoważone w 
centrum miłości i mądrości, a tym samym szukają mocy, aby służyć. 

75.33 P Y T A J Ą C Y  Wspomniałeś na wcześniejszej sesji, że włosy są anteną. Czy 
mógłbyś rozwinąć to stwierdzenie, jak to działa? 

R A  Jestem Ra. Jest to trudne ze względu na metafizyczny charakter tego 
efektu antenowego. Wasza fizyka dotyczy pomiarów w waszym fizycznym 
kompleksie doświadczenia. Metafizyczna natura kontaktu osób w 
czasie/przestrzeni jest taka, że włosy, ponieważ mają znaczną długość, stają 
się rodzajem baterii elektrycznej, która pozostaje naładowana i dostrojona, 
a następnie jest w stanie pomóc w kontakcie, nawet w przypadku 
niewielkich anomalii w kontakcie. 

75.34 P Y T A J Ą C Y  No cóż, czy istnieje optymalna długość włosów dla tej pomocy? 

R A  Jestem Ra. Nie ma zewnętrznej granicy długości, ale, powiedzmy, 
wewnętrzna granica wynosi około czterech do czterech i pół cala, w 
zależności od siły kontaktu i natury instrumentu. 

75.35 P Y T A J Ą C Y  Czy ktokolwiek w trzeciej gęstości może osiągnąć pewien 
stopień uzdrowienia, jeśli ma odpowiednią wolę, pragnienie i polaryzację, 
czy też minimalna równowaga ośrodków energetycznych uzdrowiciela jest 
również konieczna? 

R A  Jestem Ra. Każda istota może w dowolnym momencie natychmiast 
oczyścić i zrównoważyć swoje centra energetyczne. Tak więc w wielu 
przypadkach ci, którzy normalnie są całkiem zablokowani, osłabieni i 
zniekształceni, mogą dzięki miłości i sile woli na chwilę stać się 
uzdrowicielami. Aby być uzdrowicielem z natury, trzeba rzeczywiście 
ćwiczyć się w dyscyplinach osobowości. 

75.36 P Y T A J Ą C Y  W jaki sposób użycie magicznego rytuału przywoływania 
magicznej osobowości wspomaga całość kompleksu umysłu/ciała/ducha? 
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Czy mógłbyś rozwinąć odpowiedź, której udzieliłeś na ostatniej sesji w 
tym zakresie? 

R A  Jestem Ra. Kiedy magiczna osobowość jest prawidłowo i skutecznie 
przywołana, jaźń przywołała swoje wyższe ja. W ten sposób powstaje most 
pomiędzy przestrzenią/czasem i czasem/przestrzenią, a magiczna 
osobowość szóstej gęstości doświadcza bezpośrednio katalizatora trzeciej 
gęstości podczas trwania pracy. 

Najważniejsze jest celowe zdjęcie magicznej osobowości po pracy, aby 
wyższe ja wznowiło swoją odpowiednią konfigurację jako analogię do 
umysłu/ciała/ducha przestrzeni/czasu. 

75.37 P Y T A J Ą C Y  Czyli mówisz, że czynność, sygnał lub klucz do przywołania 
magicznej osobowości – czyli nałożenie czegoś, czy gest – powinny być 
równie ostrożnie. . . należy równie ostrożnie to coś zdjąć lub odwrócić 
gest, być może na końcu inwokacji. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. Powinno to być wykonane skrupulatnie w 
myślach lub gestem, jeśli jest to istotna pomoc. 

75.38 P Y T A J Ą C Y  Zatem inwokacja magicznej osobowości niekoniecznie jest 
skuteczna dla neofity. Czy istnieje punkt, w którym następuje wyraźna 
zmiana kwantowa i wtedy rezyduje ta magiczna osobowość? Czy też 
można to zrobić w małych stopniach lub procentach magicznej 
osobowości, gdy neofita staje się bardziej biegły? 

R A  Jestem Ra. To ostatnie jest poprawne. 

75.39 P Y T A J Ą C Y  Czy to prawda, że dobrą sekwencją dla rozwijania inwokacji 
magicznej osobowości są naprzemienne medytacje, najpierw nad mocą, 
potem nad miłością, a następnie nad mądrością i kontynuowanie tego 
cyklu w ten sposób? Czy to właściwa technika? 

R A  Jestem Ra. To jest rzeczywiście odpowiednia technika. W tej 
konkretnej grupie dodatkowa pomoc polega na tym, że każda istota 
manifestuje jedną z tych cech w sposób zbliżony do archetypu. W ten 
sposób wizualizacja może być spersonalizowana i może być generowane 
dużo miłości i wsparcia w grupie. 

[Między końcem tej odpowiedzi a początkiem następnego pytania jest 48-
sekundowa przerwa.] 

75.40 P Y T A J Ą C Y  Czy ćwiczenie ognia jest najlepsze dla instrumentu, czy może 
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jest coś lepszego, co moglibyśmy zrobić poza rzeczami, które już 
zasugerowałeś, aby wspomóc instrument? 

R A  Jestem Ra. Kontynuuj tak, jak teraz. Nie możemy mówić o przyszłości, 
ponieważ możemy wtedy na nią wpłynąć, ale istnieje duże 
prawdopodobieństwo/możliwość, jeśli pójdziesz ścieżką, którą teraz 
kroczysz, że zostaną ustanowione bardziej skuteczne metody dla całej 
grupy. 

Instrument ten zaczyna wykazywać szybkie zniekształcenia w kierunku 
wzrostu bólu. Dlatego oferujemy czas na wszelkie krótkie pytania, zanim 
zakończymy pracę. 

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

R A  Jestem Ra. Jesteście sumienni. Wyrównania są w porządku. 

Jestem Ra. Zostawiam was, moi przyjaciele, w miłości i świetle Jedynego 
Nieskończonego Stwórcy. Idźcie zatem naprzód, radując się mocą i 
pokojem Jedynego Nieskończonego Stwórcy. Adonai. 



 

SESJA 76. 
3 LUTEGO 1982  

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

76.1 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś najpierw opisać stan instrumentu? 

R A  Jestem Ra. Ten instrument jest w stanie bankructwa kompleksu 
fizycznego, które istniało przez pewną część pomiaru, którego nazywasz 
czasem. Energie witalne są normalne z silnym odpowiednikiem 
kompleksu duchowego i użyczają substancji poziomom energii 
kompleksu umysłu/ciała/ducha. 

76.2 P Y T A J Ą C Y  Czy nasza ciągła komunikacja z Ra będzie szkodliwa dla 
fizycznych energii instrumentu? 

R A  Jestem Ra. Możemy odpowiedzieć na dwa sposoby. Po pierwsze, 
gdyby instrument był w ten sposób oddany do tego celu bez transferu 
energii o naturze kompleksu fizycznego, zacząłby odwoływać się do samej 
energii witalnej, a to, zrobione w jakiejkolwiek istotnej mierze, jest 
aktywnie szkodliwe dla kompleksu umysłu/ciała/ducha, jeśli ten kompleks 
pragnie dalszego doświadczenia w iluzji, którą teraz zniekształca. 

Po drugie, jeśli zadba się, po pierwsze, o monitorowanie zewnętrznych 
parametrów instrumentu, następnie przeniesie się energię fizyczną poprzez 
transfer seksualny, przez magiczną ochronę, a na koniec poprzez 
energetyczne przemieszczenia form myślowych energetyzujących 
instrument podczas kontaktu, to wtedy nie ma w tym trudności, nie ma 
pogorszenia zniekształceń siły/słabości kompleksu umysłu/ciała/ducha. 

Należy zauważyć, że instrument, poświęcając się tej służbie, przyciąga 
pozdrowienia, których jesteście świadomi. Są one niewygodne, ale przy 
zachowaniu ostrożności nie muszą być trwale szkodliwe ani dla 
instrumentu, ani dla kontaktu. 

76.3 P Y T A J Ą C Y  Z trzech wymienionych przez Ciebie rzeczy, które moglibyśmy 
zrobić dla dobra instrumentu, czy zechciałbyś doprecyzować tę ostatnią? 
Nie do końca to zrozumiałem. 
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R A  Jestem Ra. Tak jak istota, którą jesteś, pozwala swojemu bytowi wczuć 
się w inną istotę, może wtedy zdecydować się na dzielenie się z drugą 
jaźnią tymi energiami, które mogą być zdrowe dla tej innej jaźni. 
Mechanizmem tych transferów energii jest myśl, a dokładniej forma 
myślowa, ponieważ każda myśl jest formą, symbolem lub rzeczą, która jest 
obiektem widzianym w odniesieniu do czasu/przestrzeni. 

76.4 P Y T A J Ą C Y  Czy użycie przez nas Rytuału Wypędzającego Mniejszego 
Pentagramu miało jakąkolwiek wartość i jaki jest jego efekt? 

R A  Jestem Ra. Stosowanie przez tę grupę Rytuału Wypędzającego 
Mniejszego Pentagramu jest coraz bardziej skuteczne. Jego efektem jest 
oczyszczenie i ochrona miejsca pracy. 

Skuteczność tego rytuału dopiero zaczyna być, powiedzmy, w dolnych 
granicach prawdziwie magicznego. Wykonując tę pracę, osoby aspirujące 
do biegłości osiągnęły ekwiwalent rozpoczęcia nauki szkolnej wiele klas 
naprzód.  

Inteligentnego ucznia nie powinno to zniechęcać; raczej zachęcać do pracy 
domowej, czytania, pisania, arytmetyki, jak można by metaforycznie 
nazwać te elementarne kroki w kierunku studiowania istoty.  

To istota informuje działanie, a nie działanie informuje istotę. Dlatego 
możemy zostawić was z pracą, którą rozpoczęliście. 

76.5 P Y T A J Ą C Y  Czy przydałoby się nam częściej odprawiać rytuał wypędzania 
w tym pomieszczeniu? 

R A  Jestem Ra. Warto w tym miejscu regularnie pracować. 

76.6 P Y T A J Ą C Y  Przepraszam, że mieliśmy tak duże opóźnienie między ostatnią 
a tą sesją. Chyba nie można było na to poradzić. Czy mógłbyś mi 
powiedzieć, skąd pochodzi tarot? 

R A  Jestem Ra. Pochodzenie tego systemu studiów i wróżbiarstwa jest 
dwojakie: po pierwsze, jest to wpływ, który pochodzi w zniekształcony 
sposób od tych, którzy byli kapłanami usiłującymi nauczać Prawa 
Jedności w Egipcie, nadali kształt zrozumieniu, jeśli wybaczysz tę błędną 
nazwę, które otrzymali. Formy te stały się następnie regularną częścią 
uczenia się/nauczania wtajemniczonego. 

Drugim wpływem są te istoty na ziemiach, które nazywacie Ur, Chaldeą i 



184 KONTAKT Z RA: NAUCZANIE PRAWA JEDNOŚCI 

Mezopotamią, które od dawna otrzymywały, powiedzmy, dane, o których 
mówili, że mają do czynienia z niebiosami.  

W ten sposób widzimy, że dwie metody wróżenia stapiają się w jedną z 
nierównymi wynikami; ta, jak to nazywacie, astrologia i forma są 
połączone, aby zasugerować to, co możesz nazwać odpowiednikami, które 
są typowe dla zniekształceń, które możesz postrzegać jako próby 
zobaczenia archetypów. 

76.7 P Y T A J Ą C Y  Czy słusznie przypuszczam, że kapłani w Egipcie, próbując 
zamienić wiedzę, którą otrzymali początkowo od Ra na zrozumiałą 
symbolikę, skonstruowali i zainicjowali koncepcję tarota? Czy to jest 
poprawne? 

R A  Jestem Ra. Jest to poprawne z dodatkiem wpływów sumeryjskich. 

76.8 P Y T A J Ą C Y  Czy nauki Ra skupiały się na archetypach dla tego Logosu i 
metodach osiągania bardzo bliskiego przybliżenia się do archetypowej 
konfiguracji? Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. To jest poprawne, nie będąc prawdą. My z Ra jesteśmy 
pokornymi posłańcami Prawa Jedności. Staramy się nauczać/uczyć się 
tego jednego prawa.  

Podczas przestrzeni/czasu egipskiego nauczania/uczenia się pracowaliśmy 
nad wprowadzeniem kompleksu umysłu, kompleksu ciała i kompleksu 
ducha do stanu wtajemniczenia, w którym istota mogła kontaktować się z 
inteligentną energią i w ten sposób sama stać się nauczycielem/uczniem, 
tak aby uzdrowienie i owoce studiów można było ofiarować wszystkim. 

Badanie korzeni umysłu jest częścią ożywienia kompleksu umysłu i, jak 
zauważyliśmy, dokładne badanie części korzeni umysłu zwanych 
archetypicznymi jest interesującą i niezbędną częścią całego procesu. 

76.9 P Y T A J Ą C Y  Czy, zdaniem Ra, istnieje jakaś współczesna wartość 
ponownego użycia tarota jako pomocy w procesie ewolucyjnym? 

R A  Jestem Ra. Powtórzymy informację.1 Właściwym jest dogłębne 
przestudiowanie jednej formy skonstruowanego i zorganizowanego 
zniekształcenia archetypowego umysłu, aby dojść do pozycji, w której jest 

                                                            
1  Pierwotnie podane w 74.4. 
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się zdolnym do stawania się i doświadczania archetypów do woli. Macie 
trzy podstawowe wybory: 

Możecie wybrać astrologię — dwanaście znaków, jak nazywacie te części 
sieci energetycznej waszej planety, oraz to, co nazwano dziesięcioma 
planetami.  

Możecie wybrać tarota z jego dwudziestoma dwoma tak zwanymi 
Wielkimi Arkanami.  

Możecie wybrać badanie tak zwanego Drzewa Życia z jego dziesięcioma 
Sefirotami i dwudziestoma dwoma relacjami między stacjami. 

Dobrze jest badać każdą dyscyplinę nie jako dyletant, ale jako ten, kto 
szuka probierza, kto chce poczuć przyciąganie magnesu. Jedno z tych 
badań będzie bardziej atrakcyjne dla poszukującego. Niech więc 
poszukiwacz zbada archetypowy umysł, używając jednej z tych trzech 
dyscyplin.  

Po okresie studiów, [z] dyscypliną opanowaną w wystarczającym stopniu, 
poszukiwacz może następnie wykonać ważniejszy krok: to znaczy 
wykroczyć poza to, co napisane, aby w unikalny sposób wyrazić jego 
rozumienie, jeśli jeszcze raz wybaczysz rzeczownik, archetypowego 
umysłu. 

76.10 P Y T A J Ą C Y  Czy miałbym rację mówiąc, że nasz lokalny Logos, działając 
jako współ-Stwórca, zniekształcił do pewnego stopnia, dla celów 
doświadczenia, to, czego tu doświadczamy? I że archetypy tego 
konkretnego Logosu są nieco wyjątkowe w stosunku do reszty stworzenia 
– ale są oczywiście powiązane ze wszystkim, ponieważ są jego częścią, ale 
są, mogę tylko powiedzieć, unikalną częścią – i że systemy studiów, o 
których właśnie mówiliśmy, nie przełożą się szybko ani łatwo na inne 
części stworzenia. To bardzo trudne pytanie do sformułowania. Czy 
możesz mi to wyjaśnić? 

R A  Jestem Ra. Możemy zaczerpnąć z kłębowiska oświadczenia, które 
oferujesz w pytaniu, które naszym zdaniem zadajesz. Prosimy o ponowne 
pytanie, jeśli pomyliliśmy się w Twoim zapytaniu.  

Umysł archetypowy jest umysłem charakterystycznym dla Logosu, pod 
wpływem którego jesteście w tej przestrzeni/czasie, który zniekształca 
wasze doświadczenia. Nie ma innego Logosu, którego archetypowy umysł 
byłby taki sam, podobnie jak gwiazdy z innej planety w innej galaktyce 
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nie wyglądałyby na takie same. Można poprawnie wywnioskować, że 
bliższe Logosy są rzeczywiście bliższe w archetypach. 

76.11 P Y T A J Ą C Y  Zatem, ponieważ Ra wyewoluował początkowo na Wenus, Ra 
ma takie samo archetypowe pochodzenie jak to, którego doświadczamy 
tutaj. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

76.12 P Y T A J Ą C Y  Ale zakładam, że pojęcia tarota i magiczne pojęcia Drzewa 
Życia itp. nie były używane przez Ra. Podejrzewam, że być może jakaś 
forma astrologii była wcześniejszą koncepcją Ra. To tylko przypuszczenie. 
Mam rację? 

R A  Jestem Ra. Wyrażenie przez Ra metod badania archetypowego umysłu 
w systemie zniekształceń, który nam się podobał, oznaczałoby wypaczenie 
twojego własnego osądu tego, co jest właściwe dla systemu zniekształceń 
tworzących warunki, w których się uczysz/nauczasz. Dlatego musimy 
powołać się na Prawo Pomieszania. 

76.13 P Y T A J Ą C Y  Zamierzam teraz zadać kilka pytań, które mogą być trochę poza 
centrum tego, co staramy się zrobić. Nie jestem pewien, ponieważ za 
pomocą tych pytań staram się rozszyfrować coś, co uważam za bardzo 
podstawowe w tym, co robimy. Proszę wybaczyć mój brak umiejętności 
zadawania pytań, ponieważ jest to dla mnie trudna koncepcja. 

Czy możesz dać mi wyobrażenie o długości pierwszej i drugiej gęstości, 
które wystąpiły na tej planecie? 

R A  Jestem Ra. Nie ma metody szacowania czasu/przestrzeni zanim 
bezczasowość ustąpiła w waszej pierwszej gęstości. Do początków waszych 
czasów miara byłaby ogromna, jednakowoż ten bezmiar jest bez 
znaczenia. Po wejściu do skonstruowanej przestrzeni/czasu wasza pierwsza 
gęstość obejmowała most przestrzeni/czasu i czasu/przestrzeni, być może 
dwóch miliardów waszych lat. 

Druga gęstość jest łatwiejsza do oszacowania i reprezentuje waszą 
najdłuższą gęstość pod względem rozpiętości przestrzeni/czasu. Możemy 
oszacować ten czas na około 4,6 miliarda lat. Te przybliżenia są 
niezmiernie zgrubne z powodu nieco nierównomiernego rozwoju, który 
jest charakterystyczny dla kreacji zbudowanych na kamieniu węgielnym 
Wolnej Woli. 
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76.14 P Y T A J Ą C Y  Czy stwierdziłeś, że druga gęstość to 4,6 miliarda? Czy to jest 
poprawne? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

76.15 P Y T A J Ą C Y  Następnie mamy trzecią gęstość, która jest, porównywalnie 
mówiąc, mrugnięciem oka, pstryknięciem palca w czasie w porównaniu z 
innymi. Dlaczego trzecia gęstość trwa tak ekstremalnie krótko w 
porównaniu z pierwszą i drugą? 

R A  Jestem Ra. Trzecia gęstość to wybór. 

76.16 P Y T A J Ą C Y  Wydaje się zatem, że trzecia gęstość, w porównaniu z 
pozostałymi gęstościami – wszystkimi – jest niczym innym, jak 
wyjątkowo krótkim okresem tego, co uważamy za czas i służy to celowi 
tego wyboru. 

Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. To jest dokładnie poprawne. Preludium do wyboru musi 
obejmować położenie fundamentu, ustanowienie iluzji i wykonalność 
tego, co można uczynić duchowo żywotnym. Reszta gęstości to ciągłe 
udoskonalanie wyboru. To również jest znacznie wydłużone, jakbyś użył 
tego terminu.  

Wybór jest, jak to ująłeś, dziełem chwili, ale jest osią, wokół której obraca 
się stworzenie. 

76.17 P Y T A J Ą C Y  Czy ten wybór trzeciej gęstości jest taki sam w całej kreacji, 
której jesteś świadomy? 

R A  Jestem Ra. Jesteśmy świadomi kreacji, w których trzecia gęstość jest 
dłuższa i więcej przestrzeni/czasu jest przeznaczone do wyboru. Jednakże 
proporcje pozostają takie same, wszystkie wymiary są nieco osłabiane 
przez Logos, aby mieć wariantowe doświadczenie Stwórcy. To stworzenie 
jest przez nas postrzegane jako dość żywe. 

76.18 P Y T A J Ą C Y  Nie zrozumiałem, co miałeś na myśli mówiąc „postrzegane 
przez was jako dość żywe”. Co masz na myśli? 

R A  Jestem Ra. Ta kreacja jest nieco bardziej skondensowana przez jej 
Logos, niż to co niektóre inne Logosy wybrały. Tak więc każde 
doświadczenie Stwórcy przez Stwórcę w tym systemie zniekształceń jest, 
relatywnie rzecz biorąc, jaśniejsze lub, jak powiedzieliśmy, żywsze. 
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76.19 P Y T A J Ą C Y  Zakładam, że wchodząc w trzecią gęstość, tej planety, choroba 
nie istniała w żadnej formie. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. To jest niepoprawne. 

76.20 P Y T A J Ą C Y  Jaka była postać choroby i dlaczego istniała na początku trzeciej 
gęstości? 

R A  Jestem Ra. Po pierwsze, to, o czym mówisz jako o chorobie, jest 
funkcjonalną częścią kompleksu ciała, która oferuje kompleksowi ciała 
możliwość zaprzestania żywotności. Jest to pożądana funkcja kompleksu 
organizmu.  

Druga część odpowiedzi dotyczy innych jaźni drugiej gęstości o 
mikroskopijnym, jak to byście nazwali, rozmiarze, które w niektórych 
formach istnieją od dawna i pełnią swoją służbę, pomagając kompleksowi 
ciała fizycznego w jego funkcji utraty żywotności w odpowiedniej 
przestrzeni/czasie. 

76.21 P Y T A J Ą C Y  To, co próbuję zrozumieć, to różnica między planem Logosu 
dla tych istot drugiej gęstości a generowaniem czegoś, co, jak sądzę, jest 
mniej lub bardziej niekontrolowanym zbiorem informacji zwrotnych by 
stworzyć różne fizyczne problemy, które działają jak katalizator w naszym 
obecnym stanie trzeciej gęstości. Czy mógłbyś mi to wskazać; czy moje 
myślenie jest w tej kwestii bliskie? 

R A  Jestem Ra. Kompleks ciała fizycznego tego instrumentu staje się coraz 
bardziej zniekształcony w kierunku bólu. Dlatego porozmawiamy na ten 
temat jako nasze ostatnie pełne zapytanie w tej pracy. 

Twoje zapytanie zawiera pewne wewnętrzne zamieszanie, które powoduje, 
że odpowiedź jest być może bardziej ogólna niż pożądana. Zapraszamy do 
doprecyzowania zapytania. 

Logos planował, aby istoty kompleksu umysłu/ciała/ducha zdobywały 
doświadczenie, aż dopóki ilość doświadczenia nie będzie wystarczająca na 
inkarnację. Różniło się to tylko nieznacznie od istot drugiej gęstości, 
których kompleksy umysłu/ciała istniały w celu doświadczania rozwoju i 
poszukiwania świadomości. 

W miarę postępu trzeciej gęstości na waszej planecie, jak to zostało 
omówione, potrzeba zakończenia kompleksu ciała fizycznego coraz 
bardziej zbliżała się z powodu zintensyfikowanego i szybciej uzyskanego 
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katalizatora. Katalizator ten nie był odpowiednio przyswajany. Dlatego, 
powiedzmy, wcielenia musiały być krótsze, aby nauka mogła nadal 
odbywać się z odpowiednim rytmem i przyrostem. W ten sposób, wraz z 
postępem waszej gęstości, oferowano coraz więcej możliwości dla choroby. 

Czy możemy zapytać, czy są dalsze krótkie pytania przed zamknięciem? 

76.22 P Y T A J Ą C Y  Miałem jedno, które jest całkowicie, być może, 
bezwartościowe. Nie musisz tego rozszerzać, ale istnieje kryształowa 
czaszka w posiadaniu kobiety w pobliżu Toronto, która może mieć pewną 
wartość w badaniu tej komunikacji z Ra, ponieważ myślę, że 
prawdopodobnie pochodzi ona od Ra. Czy możesz mi coś o tym 
powiedzieć?  

I wreszcie, czy jest coś, co możemy zrobić, by poprawić kontakt lub by 
instrument czuł się bardziej komfortowo? 

R A  Jestem Ra. Chociaż Twoje zapytanie jest takie, które ujawnia 
interesujący materiał, nie możemy odpowiedzieć ze względu na 
potencjalną odpowiedź, która może mieć wpływ na Twoje działania. 

Przyrządy są starannie rozmieszczone i zachowywano niezbędną 
staranność. Jesteśmy wdzięczni. Wszystko jest dobrze. 

Jestem Ra. Zostawiam was, moi przyjaciele, w miłości i świetle Jedynego 
Nieskończonego Stwórcy. Idźcie zatem naprzód, chlubiąc się i radując 
mocą i pokojem Jedynego Nieskończonego Stwórcy. Adonai. 



 

SESJA 77. 
10 LUTEGO 1982  

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

77.1 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś najpierw opisać stan instrumentu? 

R A  Jestem Ra. Jest tak jak wcześniej stwierdzono. 

77.2 P Y T A J Ą C Y  Czy instrument był atakowany tuż przed tą sesją? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

77.3 P Y T A J Ą C Y  Czy jest coś, co moglibyśmy zrobić, aby pomóc chronić 
instrument przed tymi atakami przed sesją? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

77.4 P Y T A J Ą C Y  Co moglibyśmy zrobić? 

R A  Jestem Ra. Twoja grupa może powstrzymać się od kontynuowania 
tego kontaktu. 

77.5 P Y T A J Ą C Y  Czy to jedyne, co możemy zrobić? 

R A  Jestem Ra. To jedyna rzecz, którą możesz zrobić, a której jeszcze nie 
próbujesz robić całym sercem. 

77.6 P Y T A J Ą C Y  Mam trzy pytania, o które poprosił mnie instrument, aby mieć 
je z głowy zadam je na początku. Chce wiedzieć, czy przygotowanie do jej 
doświadczenia w szpitalu można poprawić przed kolejnym 
doświadczeniem. 

R A  Jestem Ra. Wszystko zostało zrobione dobrze, z jednym wyjątkiem. 
Instrument został poinstruowany, aby spędzał przestrzeń/czas 
kontemplując siebie jako Stwórcę. To, zrobione w bardziej zdecydowany 
sposób, byłoby korzystne w czasach, gdy kompleks umysłu jest osłabiony 
przez silne ataki na zniekształcenia kompleksu ciała w kierunku bólu. Nie 
ma potrzeby negatywnych form myślowych, niezależnie od zniekształceń 
bólu.  



SESJA 77. 191 

 

Eliminacja ich stwarza brak możliwości używania tych form myślowych 
do tworzenia pogorszenia odchylenia kompleksu umysłu od normalnych 
zniekształceń radości/niepokoju przez negatywne żywiołaki i inne 
negatywne istoty. 

77.7 P Y T A J Ą C Y  Instrument chciałby również wiedzieć, czy to, co nazywamy 
strojeniem tej komunikacji można poprawić w czasie, gdy nie 
komunikujemy się z Ra. 

R A  Jestem Ra. To, co zostało powiedziane w odniesieniu do tego 
ostatniego pytania, wystarczy, aby wskazać kierunek niniejszego zapytania. 

77.8 P Y T A J Ą C Y  Na koniec chciałaby wiedzieć, dlaczego kilka dni temu jej tętno 
wzrosło do 115 na minutę, a potem poczuła silny ból brzucha. „Czy to 
było pozdrowienie Oriona?” tu jest napisane.1 

R A  Jestem Ra. Chociaż to doświadczenie zostało pobudzone przez grupę 
Oriona, wspomniane wydarzenia, jak również inne poważniejsze, były w 
przybliżeniu spowodowane spożyciem pewnych produktów spożywczych 
w formie, którą nazywacie tabletką. 

77.9 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz mi powiedzieć, jakie konkretnie były to tabletki? 

R A  Jestem Ra. Badamy to pytanie pod kątem Prawa Pomieszania i 
znajdujemy się blisko granicy, ale do przyjęcia. 

Substancja, która wywołała reakcję organizmu w postaci bicia serca, 
została nazwana prze tych, którzy ją wytwarzają, Pituitone. Tym, co 
powodowało trudność, która zdawała się być skurczem dolnych mięśni 
brzucha, a w rzeczywistości miała charakter bardziej organiczny, była 
substancja o nazwie Spleentone. 

Instrument ten posiada kompleks ciała fizycznego o skomplikowanych 
równowagach, które umożliwiają mu fizyczne istnienie. Gdyby przyjęto 
pogląd, że w tym zdrowym, jak to nazywasz, kompleksie ciała brakuje 
pewnych funkcji i substancji chemicznych, a zatem po prostu trzeba je 
uzupełnić, spożycie wielu substancji, które zapoczątkował ten instrument, 
byłoby właściwe. Jednakże ten konkretny fizyczny pojazd przez około 
dwadzieścia pięć waszych lat był żywotny z powodu ducha, umysłu i woli, 

                                                            
1  Don czyta pytania Carli. 
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które harmonijnie oddały się wypełnianiu służby, którą wybrał. 

Dlatego techniki uzdrawiania fizycznego są nieodpowiednie, podczas gdy 
techniki uzdrawiania psychicznego i duchowego są korzystne. 

77.10 P Y T A J Ą C Y  Czy jest jakaś technika, którą moglibyśmy wykonać, a której 
nie zrobiliśmy, która byłaby korzystna dla instrumentu w tym przypadku? 

R A  Jestem Ra. Możemy zaproponować, bez żartobliwości, dwie. Po 
pierwsze, niech instrument usunie możliwość dalszego spożywania tej 
grupy produktów spożywczych. 

Po drugie, każdy z grupy może w większym stopniu uświadomić sobie 
wolę. Nie możemy dawać instrukcji w tej sprawie, a jedynie wskazać, tak 
jak wcześniej2, że jest to niezbędny klucz do ewolucji kompleksu 
umysłu/ciała/ducha. 

77.11 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Chciałbym wrócić do planu tego Logosu dla Jego 
stworzenia i zbadać podstawę filozoficzną, która jest podstawą tego, co 
powstało w tym lokalnym stworzeniu oraz filozofię planu doświadczenia. 
Zakładam, że mam rację stwierdzając, że podstawą tego, jak już 
wielokrotnie stwierdzaliśmy, jest Pierwsze Zniekształcenie. A po tym, jaki 
był plan w sensie filozoficznym? 

R A  Jestem Ra. Nie możemy odpowiedzieć, ponieważ potrzebna część 
zapytania została pominięta; to znaczy, czy mówimy o tym konkretnym 
Logosie? 

77.12 P Y T A J Ą C Y  Zgadza się. Pytam w odniesieniu do tego szczególnego sub-
Logosu, naszego Słońca, w tworzeniu doświadczenia jego układu 
planetarnego i jego sub-Logosów. 

R A  Jestem Ra. To zapytanie ma sens. Zaczniemy od obserwacji szeregu 
kompleksów pojęć, które znasz jako tarot. 

Filozofia polegała na stworzeniu fundamentu, najpierw umysłu, potem 
ciała, a potem kompleksu duchowego. Te kompleksy pojęć, które 
nazywacie tarotem, mieszczą się w trzech grupach po siedem: cykl umysłu, 
od jeden do siedem; cykl kompleksu fizycznego, od osiem do czternaście; 
cykl kompleksu duchowego, od piętnaście do dwadzieścia jeden. Ostatni 

                                                            
2  Wskazane wcześniej w 28.14, 41.18, 43.8, 52.7, 52.2 i 54.29. 
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kompleks konceptu można najlepiej nazwać Wyborem. 

Na fundamencie transformacji każdego kompleksu, z wolną wolą 
kierowaną podstawowymi koncepcjami oferowanymi w tych cyklach, 
Logos zaoferował tej gęstości podstawową architekturę budowania oraz 
konstruowania i syntezowania danych, których kulminacją jest Wybór. 

77.13 P Y T A J Ą C Y  Zatem, aby skondensować twoje stwierdzenie, widzę, że to 
znaczy, że istnieje siedem podstawowych fundamentów filozoficznych dla 
doświadczenia umysłowego, siedem dla cielesnych, siedem dla duchowych 
i że wytwarzają one polaryzację, której doświadczamy przez jakiś czas 
podczas cyklu trzeciej gęstości. Możliwe że nie wyraziłem się jasno. Czy 
jestem bliski poprawności? 

R A  Jestem Ra. Masz rację w tym, że dostrzegasz z poprawnością treść 
naszego wcześniejszego oświadczenia. Mylisz się w tym, że nie 
wspominasz, powiedzmy, lokalizacji wszystkich tych kompleksów 
koncepcyjnych; to znaczy istnieją w korzeniach umysłu i to z tego zasobu 
można wyśledzić ich przewodni wpływ i lejtmotywy.3 Można ponadto 
zauważyć, że każdy fundament jest sam w sobie, nie pojedynczym, ale 
zespołem pojęć. 

Ponadto istnieją zależności między umysłem, ciałem i duchem w tym 
samym miejscu w oktawie – na przykład jeden, osiem, piętnaście – oraz 
zależności w każdej oktawie, które są pomocne w dążeniu do Wyboru 
przez kompleks umysłu/ciała/ducha.  

Logos, pod którym leżą te fundamenty, jest logosem wolnej woli. W ten 
sposób fundamenty mogą być postrzegane jako posiadające unikalne 
aspekty i relacje dla każdego kompleksu umysłu/ciała/ducha. Tylko 
dwudziesty drugi, Wybór, jest względnie stały i pojedynczy. 

77.14 P Y T A J Ą C Y  Prawdopodobnie mam problem z pojęciem czasu, ponieważ 
wygląda na to, że Logos był świadomy wyboru polaryzacji. Wydaje się, że 
ten wybór polaryzacji na końcu trzeciej gęstości jest ważnym planem 
filozoficznym dla doświadczenia poza trzecią gęstością. Czy mam rację 
zakładając, że ten proces jest procesem tworzenia właściwego lub 
pożądanego doświadczenia, które będzie miało miejsce w stworzeniu po 

                                                            
3  W tym kontekście lejtmotyw  (z niem. leitmotiv) - motyw przewodni. 
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zakończeniu trzeciej gęstości? 

R A  Jestem Ra. Te fundamenty filozoficzne są fundamentami trzeciej 
gęstości. Ponad tą gęstością pozostaje rozpoznanie architektury Logosu, 
ale bez zasłon, które są integralną częścią procesu dokonywania wyboru w 
trzeciej gęstości. 

77.15 P Y T A J Ą C Y  Konkretnym pytaniem, które miałem, było to, że wydaje mi 
się, że wybór był zaplanowany, aby stworzyć intensywną polaryzację poza 
trzecią gęstością, aby doświadczenie było intensywne po trzeciej gęstości. 
Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Biorąc pod uwagę, że nasza interpretacja kompleksów 
wibracji dźwięku jest właściwa, jest to niepoprawne. Intensywność 
czwartej gęstości jest intensywnością rafinowania grubo ciosanej rzeźby. 
Jest to rzeczywiście na swój sposób dość intensywne, powodując, że 
kompleks umysłu/ciała/ducha porusza się coraz bardziej do wewnątrz i 
naprzód w poszukiwaniu pełniejszego wyrazu.  

Jednakże w trzeciej gęstości posąg wykuwany jest w ogniu. Jest to rodzaj 
intensywności, który nie jest własnością czwartej, piątej, szóstej czy 
siódmej gęstości. 

77.16 P Y T A J Ą C Y  Co tak naprawdę staram się zrozumieć, skoro wszystkie te 
dwadzieścia jeden podstaw filozoficznych skutkują dwudziestym drugim, 
czyli Wyborem, to dlaczego ten wybór jest tak ważny; dlaczego Logos, jak 
się wydaje, kładzie tak duży nacisk na ten wybór; i jaką dokładnie funkcję 
pełni ten wybór biegunowości w ewolucji lub doświadczaniu tego, co jest 
stworzone przez Logos? 

R A  Jestem Ra. Polaryzacja lub wybór każdego umysłu/ciała/ducha jest 
niezbędny do zebrania w trzeciej gęstości. Wyższe gęstości wykonują 
swoją pracę ze względu na polaryzację uzyskaną w tym wyborze. 

77.17 P Y T A J Ą C Y  Czy byłoby możliwe, aby ta praca w naszej gęstości była 
wykonywana, gdyby wszystkie sub-Logosy wybrały tę samą biegunowość 
w jakimkolwiek szczególnym wyrażeniu lub ewolucji Logosu? Załóżmy, że 
nasze Słońce nie stworzyło niczego, ale przez Pierwsze Zniekształcenie nie 
było produktu poza pozytywną biegunowością. Czy praca byłaby wtedy 
wykonywana w czwartej gęstości i wyższej jako funkcja tylko tej 
pozytywnej polaryzacji, która wyewoluowała z naszego pierwotnego 
stworzenia sub-Logosów? 
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R A  Jestem Ra. Elementy tego zapytania ilustrują powód, dla którego nie 
byłem w stanie odpowiedzieć na twoje poprzednie pytanie bez wiedzy o 
zaangażowanym Logosie. 

Odnosząc się do twojego pytania, były Logosy, które postanowiły ustalić 
plan aktywacji kompleksów umysłu/ciała/ducha przez każde ciało 
prawdziwego koloru bez uciekania się do uprzedniego zastosowania 
wolnej woli. Zgodnie z naszą wiedzą, warunki, o których mówisz, 
zachodzą tylko w przypadku braku wolnej woli. W takiej procesji gęstości 
znajdujesz niezwykle długą, jak mierzycie czas, trzecią gęstość; podobnie 
czwartą gęstość. Następnie, gdy istoty zaczynają widzieć Stwórcę, 
następuje bardzo szybka, wg tego jak mierzycie czas, procesja w kierunku 
ósmej gęstości. Wynika to z faktu, że ten, kto nie wie, nie dba o to. 

Zilustrujmy to obserwując względną harmonię i niezmienną jakość 
egzystencji w jednym z waszych, jak to nazywacie, prymitywnych 
plemion. Istoty posiadają pojęcia legalności i tabu, ale prawo jest 
nieubłagane i wszystkie zdarzenia zachodzą zgodnie z przeznaczeniem. 
Nie ma pojęcia słuszności i błędu, dobra lub zła. To kultura w 
monochromie. W tym kontekście możesz postrzegać tego, którego 
nazywasz Lucyferem, jako prawdziwego nosiciela światła, ponieważ 
wiedza o dobru i złu zarówno wytrąciła umysł/ciało/ducha tego Logosu z 
edenicznych warunków ciągłego zadowolenia, ale także dała impuls do 
ruszenia się, pracy i nauki. 

Te Logosy, których wytwory zostały stworzone bez wolnej woli, w 
odczuciu tych Logosów nie dali Stwórcy takiej jakości i różnorodności 
doświadczenia Siebie, jak to mają Logosy, które przyjęły wolną wolę jako 
nadrzędną. W ten sposób znajdujecie te Logosy poruszające się przez 
ponadczasowe stany w czymś, co moglibyście zobaczyć jako późniejszą 
przestrzeń/czas, aby wybrać charakter wolnej woli podczas wyjaśniania 
podstaw każdego Logosu. 

77.18 P Y T A J Ą C Y  Wydaje mi się, że pod Pierwszym Zniekształceniem była wolna 
wola Logosu, by wybrać ewolucję bez wolnej woli. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

77.19 P Y T A J Ą C Y  Czy Logosy, które wybierają ten rodzaj ewolucji, wybierają 
zarówno ścieżkę służenia sobie, jak i służenia innym dla różnych Logosów, 
czy też wybierają tylko jedną ze ścieżek? 
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R A  Jestem Ra. Te, jak byście to nazwali, wczesne Logosy, które wybrały 
podstawy bez wolnej woli, we wszystkich zakresach bez wyjątków 
ufundowały Logosy na ścieżce służenia innym. Powiedzmy, że saga 
polaryzacji, jej konsekwencje i ograniczenia, były niewyobrażalne, dopóki 
nie zostały doświadczone. 

77.20 P Y T A J Ą C Y  Innymi słowy, mówisz, że pierwotnie Logosy, które nie wybrały 
tej ścieżki wolnej woli, nie wybrały jej po prostu dlatego, że jej nie 
wymyśliły. A później Logosy, rozszerzając Pierwsze Zniekształcenie dalej 
w dół swojej ewolucji, doświadczyły tego jako wyłonienie lub wzrost z 
tego rozszerzenia Pierwszego Zniekształcenia. Czy mam rację mówiąc to? 

R A  Jestem Ra. Tak. 

77.21 P Y T A J Ą C Y  Czy zatem ten konkretny Logos, którego doświadczamy, 
planował tę biegunowość i wiedział o niej wszystko przed swoim planem? 
Podejrzewam, że tak się stało. 

R A  Jestem Ra. To jest całkiem poprawne. 

77.22 P Y T A J Ą C Y  W takim przypadku jako Logos miałbyś tę przewagę, że 
wybrałbyś formę przyspieszenia, można powiedzieć, ewolucji duchowej, 
planując coś, co nazywamy głównymi archetypicznymi filozoficznymi 
założeniami i planowanie ich jako funkcji biegunowości, która zostałaby 
osiągnięta w trzeciej gęstości. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. To jest znakomicie poprawne. 

77.23 P Y T A J Ą C Y  W takim przypadku wydaje się, że dogłębna znajomość 
dokładnej natury tych podstaw filozoficznych miałaby pierwszorzędne 
znaczenie dla badania ewolucji umysłu, ciała i ducha, i chciałbym 
ostrożnie przejść przez każdy z podstawowych dwudziestu jeden, 
zaczynając od umysłu, jeśli jest to w zgodzie z Ra. 

R A  Jestem Ra. Jest to zgodne z dwoma prośbami, które musimy złożyć.  

Po pierwsze, należy podjąć próbę określenia, w jaki sposób uczeń rozumie 
każdy archetyp. Możemy wtedy skomentować. Nie możemy nuczać/uczyć 
się w zakresie uczenia się/nauczania.  

Po drugie, prosimy o to, aby stale mieć w głowie, jak świecę przed okiem, 
że każdy kompleks umysłu/ciała/ducha powinien, a nawet musi 
postrzegać każdy archetyp, jeśli użyjesz tego wygodnego terminu, we 
własnym zakresie.  
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Dlatego możesz zauważyć, że precyzja nie jest celem; chodzi raczej o 
jakość ogólnej percepcji kompleksu koncepcji. 

77.24 P Y T A J Ą C Y  Jest kilka ogólnych pojęć, dla których chciałbym mieć pewność, 
że są one jasne przed przystąpieniem do tego procesu i z pewnością 
zastosuję się do przedstawionych przez Ciebie próśb. 

Kiedy nasz Logos zaprojektował tę szczególną ewolucję doświadczenia, 
zdecydował się użyć systemu, o którym mówiliśmy, tworząc lub 
pozwalając na polaryzację poprzez całkowitą wolną wolę. Czym to się 
różni od Logosu, który tego nie robi? Widzę, że Logos stwarza możliwość 
wzrostu wibracji poprzez gęstości.  

Pozwól, że najpierw zapytam: w jaki sposób gęstości są zapewniane i 
ustawiane przez Logos, jeśli możesz odpowiedzieć na to pytanie? 

R A  Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne zapytanie tej pracy. Psychiczny 
atak na ten instrument pozostawił, powiedzmy, blizny, które naszym 
zdaniem należy pielęgnować, aby utrzymać instrument. 

Przyjrzyjmy się waszej drugiej gęstości. Wiele [istot] szybciej osiąga trzecią 
gęstość niż inne nie z powodu wrodzonej wydajności katalizy, ale z 
powodu niezwykłych możliwości inwestycyjnych. W taki właśnie sposób 
ci z czwartej gęstości mogą inwestować w trzecią, ci z piątej gęstości mogą 
inwestować w czwartą.  

Kiedy piąta gęstość została osiągnięta, proces nabiera rozpędu opartego na 
cechach mądrości, gdy zostanie zastosowany do okoliczności. Sam Logos 
w takich przypadkach zapewnia zatem możliwości inwestycyjne, jeśli 
chcesz użyć tego terminu. 

Czy możemy zapytać, czy są jakieś krótkie pytania w tej przestrzeni/czasie? 

77.25 P Y T A J Ą C Y  Czy jest coś, co możemy zrobić po tym kontakcie, aby 
zwiększyć komfort instrumentu w związku z atakiem psychicznym, czy 
jest coś, co możemy zrobić, by instrument czuł się bardziej komfortowo 
lub by poprawić kontakt w tej obecnej sytuacji? 

R A  Jestem Ra. Można wykorzystać zdolności uzdrawiania, które każdy 
zaczął energetyzować. Istota może być zachęcana do pozostawania w 
bezruchu przez pewien czas. Ponieważ nie doceni tego, proponujemy 
właściwą dyskusję. 
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Fizyczna aparatura zwana kadzielnicą była tylko o stopień przesunięta, co 
nie miało większego znaczenia. Prosimy, z powodów związanych z 
fizycznym komfortem instrumentu, abyś kontynuował starania w 
ustawianiu. Jesteście sumienni. Wszystko jest dobrze. 

Zostawiamy was, moi przyjaciele, w chwalebnej miłości i świetle Jedynego 
Stwórcy. Dlatego idźcie naprzód, radując się mocą i pokojem Jednego 
Nieskończonego Stwórcy. Jestem Ra. Adonai. 



 

SESJA 78. 
19 LUTEGO 1982  

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

78.1 P Y T A J Ą C Y  Czy był jakiś problem z odprawianym rytuałem, że trzeba go 
wykonać dwukrotnie? 

R A  Jestem Ra. Zdarzył się błąd, który spowodował chwilowy brak 
koncentracji. Nie było dobrze. 

78.2 P Y T A J Ą C Y  Jaki to był błąd? 

R A  Jestem Ra. To był błąd w krokach. 

78.3 P Y T A J Ą C Y  Czy miało to jakikolwiek szkodliwy wpływ na instrument? 

R A  Jestem Ra. Bardzo mały. Instrument poczuł obecność, którą zaczął 
kojarzyć z zimnem i przemówił. Instrument zrobił właściwą rzecz. 

78.4 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz mi powiedzieć, w jakim stanie jest instrument? 

R A  Jestem Ra. Kompleks fizyczny jest jak wcześniej stwierdzono. 
Następuje niewielka utrata energii życiowej. Podstawowe kompleksy 
zniekształceń są podobne do twojego poprzedniego pytania. 

78.5 P Y T A J Ą C Y  Instrument chciałby, żebym spytał, czy jest jakiś problem z jej 
nerkami? 

R A  Jestem Ra. To zapytanie jest bardziej złożone, niż wskazuje jego 
zwięzłość. Kompleks fizyczny systemu nerkowego tego instrumentu jest 
mocno uszkodzony. Ekwiwalent czasu/przestrzeni, który rządzi 
kompleksem ciała, jest bez skazy.  

Pojawiło się poważne pytanie, z powodu ataku psychicznego, czy 
duchowe uzdrowienie tego systemu przetrwa. Przetrwało, ale musi być 
wzmocnione przez afirmację wyższości duchowości nad pozornym lub 
widzialnym. 

Kiedy instrument ten zaczął przyjmować substancje mające uzdrawiać w 
sensie fizycznym, między innymi kompleks nerkowy, instrument ten 
zaprzestał afirmacji uzdrowienia. Z tego powodu uzdrowienie zostało 
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ponownie osłabione. Jest to głębokie zniekształcenie i byłoby dobrze, 
gdyby instrument wchłonął te koncepcje.  

Prosimy o wybaczenie za udzielenie informacji, które mogą naruszać 
wolną wolę, ale poświęcenie instrumentu jest takie, że o ile to możliwe, 
przetrwałby bez względu na swój stan. W ten sposób oferujemy tę 
informację, że może trwać z pełniejszym zniekształceniem w kierunku 
komfortu. 

78.6 P Y T A J Ą C Y  Jakie było doświadczenie, które spowodowało uzdrowienie 
nerki czasu/przestrzeni? 

R A  Jestem Ra. To doświadczenie było uzdrowieniem siebie przez siebie za 
pomocą katalizatora duchowego uzdrowiciela, którego nazywasz Pachita. 

78.7 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Co konkretnie możemy zrobić, wykorzystując 
energetyczne przemieszczenia form myślowych, które energetyzują 
instrument podczas kontaktu najskuteczniej? 

R A  Jestem Ra. Każda z grup wsparcia ma nadmiar miłości i światła, które 
może ofiarować instrumentowi podczas pracy. Już każdy wysyła do 
instrumentu miłość, światło i myśli o sile konfiguracji fizycznej, 
umysłowej i duchowej. Te przesyły są formami. Możesz udoskonalać te 
przesyły, aż najpełniejsze przejawy miłości i światła zostaną wysłane do 
sieci energetycznej tej istoty, która funkcjonuje jako instrument. Wasze 
przesyły, żeby były najmocniejsze, są tworami waszego autorstwa. 

78.8 P Y T A J Ą C Y  OK. Dziękuję. Zamierzam wrócić do wcześniejszego czasu, jeśli 
można to tak nazwać, w ewolucji, aby spróbować ustanowić bardzo 
fundamentalną podstawę dla niektórych pojęć, które wydają się być 
podstawą wszystkiego, czego tutaj doświadczamy, tak abyśmy mogli 
pełniej zbadać podstawy naszej ewolucji. 

Domyślam się, że w naszej Galaktyce Drogi Mlecznej (to znaczy większej 
galaktyce z miliardami gwiazd, w której się znajdujemy), postęp ewolucji 
odbywał się od środka na zewnątrz w kierunku krawędzi, i że we wczesnej 
ewolucji tej galaktyki Pierwsze Zniekształcenie nie zostało rozciągnięte 
poza sub-Logos tylko dlatego, że nie było to pomyślane lub nie zostało 
wymyślone, i że to rozszerzenie Pierwszego Zniekształcenia, które 
stworzyło polaryzację, której doświadczamy, było czymś, co wystąpiło w 
czymś, co nazwalibyśmy późniejszym czasie lub w miarę postępu ewolucji 
od centrum galaktyki. Czy mam rację z tym stwierdzeniem? 
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R A  Jestem Ra. Masz rację. 

78.9 P Y T A J Ą C Y  A zatem mamy Pierwsze, Drugie i Trzecie Zniekształcenie 
Wolnej Woli, Miłości i Światła. Czy mam rację zakładając, że centralny 
rdzeń tej większej galaktyki zaczął się formować wraz z Trzecim 
Zniekształceniem? To był początek naszej Drogi Mlecznej? 

R A  Jestem Ra. W najbardziej podstawowym lub teleologicznym1 sensie 
masz rację, ponieważ Jeden Nieskończony Stwórca jest wszystkim, co 
istnieje. W niezniekształconej formie początkowej masz rację widząc 
pierwszą widoczną dla oka manifestację kompleksu ciała, który 
zamieszkujesz jako Trzecie Zniekształcenie, Światło lub używając terminu 
technicznego, nieograniczone światło. 

78.10 P Y T A J Ą C Y  Zdaję sobie sprawę, że jesteśmy na bardzo trudnym gruncie, 
można powiedzieć, dla precyzyjnej terminologii, ponieważ jest ona 
całkowicie odsunięta od naszego układu współrzędnych do oceny w 
naszym obecnym systemie języka. 

Zakładam, że wczesne Logosy, które uformowały się w centrum 
Galaktyki, chciały stworzyć system doświadczeń dla Jedynego Stwórcy. 
Czy wtedy zaczęli bez wcześniejszego doświadczenia lub informacji o tym, 
jak to zrobić? Trudno o to zapytać. 

R A  Jestem Ra. Na początku tego stworzenia lub, jak można to nazwać, 
oktawy, były znane rzeczy, które były żniwem poprzedniej oktawy. O 
poprzednim stworzeniu wiemy tak mało, jak mało wiemy o nadchodzącej 
oktawie. Jesteśmy jednak świadomi tych fragmentów zebranych 
koncepcji, które były narzędziami, które Stwórca posiadał w poznaniu 
siebie. 

Narzędzia te były dwojakiego rodzaju.2 Po pierwsze, istniała świadomość 
skuteczności doświadczania umysłu, ciała i ducha. Po drugie, istniała 
świadomość najskuteczniejszej natury lub jeśli wolisz, Sygnifikator 
Umysłu, Ciała i Ducha. Po trzecie, istniała świadomość dwóch aspektów 

                                                            
1  Teleologia to filozoficzna próba opisu rzeczy w kategoriach ich pozornego 

przeznaczenia, zasady dyrektywnej lub celu. 
2  Ra wymienia „dwa rodzaje” a następnie wymienia trzy. Przez lata skryba żartował, 

że Ra nie umie liczyć więcej niż do jedenego. 
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umysłu, ciała i ducha, którą Sygnifikator mógł wykorzystać do 
zrównoważenia wszystkich katalizatorów. Możesz nazwać te dwie rzeczy 
Matrycą i Wzmacniaczem. 

78.11 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś omówić naturę i jakość Matrycy i Wzmacniacza? 

R A  Jestem Ra. W kompleksie umysłu Matrycę można opisać jako 
świadomość. Nazywano ją Magiem. Należy zauważyć, że sama 
świadomość jest niewzruszona. Wzmaczniaczem świadomości jest 
nieświadomość. Obejmuje to ogromną sferę potencjału w umyśle. 

W ciele Matryca może być postrzegana jako Zrównoważona Praca lub 
Równomierne Działanie. Zauważ, że tutaj Matryca jest zawsze aktywna, 
bez możliwości bycia nieaktywną. Wzmacniaczem kompleksu ciała można 
zatem nazwać Mądrością, ponieważ tylko poprzez osąd nieustanne 
czynności i skłonności kompleksu ciała mogą być doświadczane w 
użyteczny sposób. 

Matryca Ducha jest tym, co możecie nazwać Nocą Duszy lub Pierwotną 
Ciemnością. Znowu mamy to, co nie jest zdolne do ruchu lub pracy. 
Potencjalna moc tej niezwykle wrażliwej Matrycy jest taka, że 
Wzmacniacz może być postrzegany jako Błyskawica. W waszym 
archetypowym systemie zwanym tarotem zostało to dopracowane w 
kompleksie koncepcji Wieży Uderzonej Piorunem. Jednakże oryginalny 
Wzmaczniacz był światłem w swojej nagłej i ognistej formie; to znaczy 
samą błyskawicą. 

78.12 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś wyjaśnić Sygnifikator, o którym mówiłeś? 

R A  Jestem Ra. Pierwotne Signifikatory można niezróżnicowanie określić 
jako umysł, ciało i ducha. 

78.13 P Y T A J Ą C Y  W takim razie mamy, na początku tej galaktycznej ewolucji, 
archetypowy umysł, który jest produktem poprzedniej oktawy, którego ta 
galaktyka następnie używa i działa pod wpływem Pierwszego 
Zniekształcenia Wolnej Woli, aby ewoluować całkowite doświadczenie tej 
galaktyki. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. To jest całkiem poprawne. 

78.14 P Y T A J Ą C Y  Ale robiąc to, w centrum galaktyki był brak wiedzy lub brak 
koncepcji możliwości rozszerzenia Pierwszego Zniekształcenia, aby 
uwzględnić to, czego doświadczyliśmy jako biegunowość. Czy była jakaś 
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koncepcja biegunowości przeniesiona z poprzedniej oktawy w sensie 
biegunowości służenia innym lub biegunowości służenia sobie? 

R A  Jestem Ra. Była polaryzacja w sensie poruszającego i poruszanego. Nie 
było polaryzacji w sensie służenia sobie i służenia innym. 

78.15 P Y T A J Ą C Y  Wtedy pierwsze doświadczenia, jak mówisz, były 
monochromatyczne. Czy koncepcja siedmiu gęstości wibracji z procesem 
ewolucyjnym odbywającym się w odrębnych gęstościach – czy została 
przeniesiona z poprzedniej oktawy? 

R A  Jestem Ra. Według granic naszej wiedzy, które są wąskie, drogi oktawy 
są bezczasowe; oznacza to, że w każdym stworzeniu istnieje siedem 
gęstości w nieskończoność. 

78.16 P Y T A J Ą C Y  Zakładam, że centralne słońca naszej galaktyki, rozpoczynając 
proces ewolucyjny w tej galaktyce, przewidziały w swoich planach 
udoskonalenie świadomości poprzez gęstości, tak jak my tego tutaj 
doświadczamy. Jednakże nie wyobraziły sobie polaryzacji świadomości w 
odniesieniu do służenia sobie i służenia innym. Czy to jest poprawne, 
zatem? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

78.17 P Y T A J Ą C Y  Dlaczego gęstości mają te cechy, które mają? Nazwałeś gęstości 
w odniesieniu do ich cech, przy czym ta gęstość jest gęstością... następna, 
czwarta gęstość to miłość itd. Czy możesz mi powiedzieć, dlaczego te 
cechy istnieją w takiej formie? Czy w ogóle można odpowiedzieć na to 
pytanie? 

R A  Jestem Ra. To jest możliwe. 

78.18 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś na to odpowiedzieć? 

R A  Jestem Ra. Charakter zakresu drgań charakterystycznych dla każdego 
kwantu oktawy jest taki, że jego właściwości można opisać z taką samą 
pewnością, z jaką postrzegasz kolor za pomocą aparatu optycznego, jeśli 
działa on prawidłowo. 

78.19 P Y T A J Ą C Y  A więc pierwotna, pierwsza ewolucja była wtedy planowana 
przez Logos, ale Pierwsze Zniekształcenie nie zostało rozszerzone na 
produkt. W pewnym momencie to Pierwsze Zniekształcenie zostało 
rozszerzone i pojawiła się pierwsza polaryzacja służenia sobie. Czy to 
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prawda, a jeśli tak, czy mógłbyś opowiedzieć mi historię tego procesu i 
powstawania? 

R A  Jestem Ra. Jako proem3 pozwolę sobie stwierdzić, że Logosy zawsze 
wyobrażały sobie siebie jako ofiarujących wolną wolę sub-Logosom pod 
ich opieką. Sub-Logosy miały swobodę doświadczania i 
eksperymentowania ze świadomością, doświadczeniami ciała i iluminacją 
ducha. Powiedziawszy to, będziemy zmierzać do sedna twojego zapytania. 

Pierwszy Logos, który zaszczepił to, co teraz postrzegasz jako wolną wolę 
w pełnym tego słowa znaczeniu w swoim sub-Logosie, doszedł do tego 
stworzenia dzięki dogłębnej kontemplacji pojęć lub możliwości 
konceptualizacji tego, co nazwaliśmy sygnifikatorami. Logos założył 
możliwość, że umysł, ciało i duch mogą tworzyć kompleks. Aby 
sygnifikator był tym, czym nie jest, musi otrzymać wolną wolę Stwórcy. 
To wprawiło w ruch dość długą, w waszym pojęciu, serię Logosów 
ulepszających lub destylujących tę zalążkową myśl. Kluczem było to, że 
sygnifikator staje się kompleksem. 

78.20 P Y T A J Ą C Y  Wtedy nasz szczególny Logos, kiedy tworzył Swój własny, 
szczególny wytwór, był w pewnym momencie daleko w ewolucyjnej 
spirali eksperymentu, gdzie sygnifikator stał się tym, czym nie był lub w 
efekcie tworzył biegunowość do czego dążymy w trzeciej gęstości, a zatem, 
jak zakładam, byłem zainteresowany przede wszystkim projektowaniem 
archetypów, projektowaniem ich w taki sposób, aby powodowały 
przyspieszenie tej polaryzacji. Czy to jest w jakiś sposób poprawne? 

R A  Jestem Ra. Chcielibyśmy tylko krótko skomentować. Generalnie jest 
to poprawne. Możesz owocnie postrzegać każdy Logos i jego projekt jako 
Stwórcę doświadczającego Siebie.  

Wyjściowe pojecie Sygnifikatora jako kompleksu wprowadza dwie rzeczy: 
po pierwsze, Stwórca przeciwko Stwórcy w jednym sub-Logosie w czymś, 
co można nazwać dynamicznym napięciem; po drugie, koncepcja wolnej 
woli, po rozszerzeniu jej na sub-Logosy znane jako kompleksy 
umysłu/ciała/ducha, tworzy, przetwarza i kontynuuje tworzenie w 
zależności od swojej natury. 

78.21 P Y T A J Ą C Y  Wcześniej stwierdziłeś, że Wybór, który jest dokonywany w tej 

                                                            
3  Proem – wprowadzenie, przedmowa, preludium 
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gęstości, trzeciej gęstości, jest osią, wokół której obraca się kreacja.4 Czy 
mógłbyś rozwinąć swoje rozumowanie, na podstawie którego robisz to 
stwierdzenie? 

R A  Jestem Ra. To jest stwierdzenie natury stworzenia, kiedy do was 
mówimy. 

78.22 P Y T A J Ą C Y  Nie rozumiałem tego. Czy możesz powiedzieć to w inny 
sposób? 

R A  Jestem Ra. Jak zauważyłeś, stworzenie, którego częścią jest wasz Logos, 
to byt zmienny, który rośnie i uczy się w skali makrokosmicznej. Logos 
nie jest częścią czasu. Wszystko, czego uczymy się z doświadczenia w 
oktawie, jest więc zbiorem tego Logosu, a ponadto jest naturą tego 
Logosu. 

Pierwotne doświadczenie Logosu było, widziane w przestrzeni/czasie, 
małe; Jego doświadczenie teraz, większe.  

Dlatego mówimy, tak jak teraz mówimy do was w tej przestrzeni/czasie, 
natura stworzenia jest taka, jak opisaliśmy. Nie zaprzecza to procesowi, 
dzięki któremu osiągnięto ten charakter, a jedynie zatwierdza produkt. 

78.23 P Y T A J Ą C Y  Po trzeciej gęstości w naszym doświadczeniu kompleksy 
pamięci społecznej są spolaryzowane pozytywnie i negatywnie. Czy 
interakcja między kompleksami pamięci społecznej o przeciwnej 
biegunowości jest równoważna, ale w powiększonej skali, z interakcją 
między kompleksami umysłu/ciała/ducha o przeciwnej biegunowości? 
Czy w ten sposób zdobywa się doświadczenie jako funkcję różnicy 
biegunowości w czwartej i piątej gęstości? 

R A  Jestem Ra. Nie. 

78.24 P Y T A J Ą C Y  Trudno nawet zadać to pytanie, ale jaka jest funkcja lub jaka 
jest wartość empiryczna powstawania pozytywnych i negatywnych 
kompleksów pamięci społeczenej, rozdzielenia biegunowości w tym 
momencie, zamiast pozwalać na mieszanie się kompleksów 
umysłu/ciała/ducha o przeciwnej biegunowości w wyższych gęstościach? 

R A  Jestem Ra. Celem polaryzacji jest rozwijanie potencjału do pracy. To 
                                                            

4  Wcześniej podane w 76.16. 
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jest wielka cecha tych, powiedzmy, eksperymentów, które ewoluowały od 
czasu docenienia koncepcji Wyboru. Praca jest wykonywana znacznie 
wydajniej i z większą czystością, intensywnością i różnorodnością poprzez 
dobrowolne poszukiwanie przez kompleksy umysłu/ciała/ducha lekcji 
trzeciej i czwartej gęstości.  

Działanie piątej gęstości, widziane w przestrzeni/czasie, jest takie samo z 
biegunowością lub bez. Jednakże, widziane w czasie/przestrzeni, 
doświadczenia mądrości są znacznie rozszerzone i pogłębione z powodu 
dobrowolnej natury spolaryzowanego działania umysłu/ciała/ducha. 

78.25 P Y T A J Ą C Y  W takim razie mówisz, że w wyniku polaryzacji świadomości, 
która nastąpiła później w ewolucji galaktycznej, że doświadczenia są 
znacznie bardziej, że tak powiem, głębokie lub głębsze na obu ścieżkach. 
Czy te doświadczenia są niezależne od tej drugiej ścieżki, czy też musi 
istnieć działanie poprzez wzmocnioną różnicę między biegunowością 
pozytywną i negatywną? A może możliwe jest doznanie tego 
doświadczenia po prostu na podstawie pojedynczej biegunowości? 
Trudno o to zapytać. 

R A  Jestem Ra. Zgadzamy się. Postaramy się wyłowić sedno Twojego 
zapytania z otaczającego go słownictwa. 

Czwarta i piąta gęstość są całkiem niezależne, pozytywna polaryzacja 
działa bez potrzeby negatywnej i vice versa.  

Należy zauważyć, że przy próbie wpłynięcia na kompleksy 
umysłu/ciała/ducha trzeciej gęstości przy wyborze biegunowości rozwija 
się sporo interakcji między tymi dwoma polarnościami.  

W szóstej gęstości, gęstości jedności, pozytywna i negatywna ścieżka 
muszą się wzajemnie przenikać, ponieważ wszystko teraz musi być 
postrzegane jako miłość/światło i światło/miłość. Nie jest to trudne dla 
pozytywnej polaryzacji, która wysyła miłość i światło do wszystkich 
innych jaźni. Jest to na tyle wystarczająco trudne dla istot 
spolaryzowanych w służbię sobie, że w pewnym momencie negatywna 
polaryzacja zostaje porzucona. 

78.26 P Y T A J Ą C Y  Wybór biegunowości jest, powiedzmy, wyjątkową 
okolicznością, że archetypowa podstawa ewolucji świadomości w naszym 
szczególnym doświadczeniu wskazuje mi, że przeszliśmy przez długi 
proces poznawania Stwórcy przez Siebie, osiągnęliśmy pozycję 
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teraźniejszości lub maksymalnej wydajności, aby projektować proces 
doświadczania. Ten projekt maksymalnej wydajności tkwi w korzeniach 
świadomości i jest archetypowym umysłem i jest produktem wszystkiego, 
co było wcześniej. Niewątpliwie istnieją stosunkowo czyste archetypowe 
koncepcje siedmiu koncepcji umysłu, ciała i ducha. Uważam, że język, 
którym się posługujemy, jest nieco niewystarczający. 

Jednakże nadal będziemy próbować zrozumieć — i to również jest 
kiepskie słowo — podstawy tego i mam nadzieję, że położyłem podwaliny 
z pewnym stopniem dokładności, próbując stworzyć tło dla rozwoju 
archetypów naszego Logosu. Czy coś pominąłem lub popełniłem jakieś 
błędy, czy może mógłbyś skomentować moją próbę stworzenia tła dla 
konstrukcji, której nasz Logos używał do tworzenia archetypów? 

R A  Jestem Ra. Twoje pytania są przemyślane. 

78.27 P Y T A J Ą C Y  Czy są dokładne, czy też popełniłem błędy? 

R A  Jestem Ra. Nie ma błędów. 

78.28 P Y T A J Ą C Y  Zapytam inaczej. Czy popełniłem błędy w mojej analizie tego, 
co doprowadziło do skonstruowania archetypów, których doświadczamy? 

R A  Jestem Ra. Możemy podzielić się z Wami spostrzeżeniem, że osądzanie 
nie jest częścią interakcji między kompleksami umysłu/ciała/ducha. 
Staraliśmy się odpowiedzieć na każde zapytanie tak wyczerpująco, jak 
pozwala na to wasz język i zakres twoich poprzednich informacji. 
Możemy zasugerować, że jeśli podczas przeglądania niniejszego materiału 
masz dalsze pytania doprecyzowujące jakąkolwiek koncepcję, te pytania 
mogą zostać zadane, a my ponownie spróbujemy odpowiednich 
odpowiedzi. 

78.29 P Y T A J Ą C Y  Rozumiem twoje ograniczenia w odpowiadaniu na to pytanie. 
Dziękuję. 

Czy możesz mi powiedzieć, jak w pierwszej gęstości wiatr i ogień uczą 
ziemię i wodę? 

R A  Jestem Ra. Możesz zobaczyć powietrze i [ogień]5, że są tym co jest 

                                                            
5  Ra faktycznie powiedział „powietrze i woda”, ale przypuszczalnie miał na myśli 

„powietrze i ogień”. 
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chaosem, jako dosłownie oświetlające i formujące bezforemność, gdyż 
ziemia i woda były w stanie bezczasowym nieukształtowane.  

Gdy aktywne zasady ognia i powietrza dmuchają i płoną żarem wokół 
tego, co żywi to, co ma nadejść, woda uczy się stawać morzem, jeziorem i 
rzeką, oferując możliwość życia. Ziemia uczy się kształtować, dając w ten 
sposób szansę na żywotne życie. 

78.30 P Y T A J Ą C Y  Czy siedem archetypów umysłu jest funkcją, czy też ma związek 
z siedmioma gęstościami, które mają być doświadczane w oktawie? 

R A  Jestem Ra. Relacja jest styczna w tym sensie, że nie można dostrzec 
żadnej zgodności. Jednakże postęp poprzez archetypy ma pewne cechy 
postępu poprzez gęstości. Relacje te można postrzegać bez, powiedzmy, 
wklejania jeden na drugi. 

78.31 P Y T A J Ą C Y  A co z siedmioma cielesnymi cetrami energii? Czy są w jakiś 
sposób powiązane z archetypami? 

R A  Jestem Ra. To samo można powiedzieć o nich. Pouczającym jest 
oglądanie relacji, ale krępujące jest naleganie na ograniczenia kongruencji. 
Pamiętaj zawsze, jeśli użyłbyś tego terminu, że archetypy są częścią 
zasobów kompleksu umysłu. 

78.32 P Y T A J Ą C Y  W takim razie czy istnieje związek między archetypami a 
planetami naszego Układu Słonecznego? 

R A  Jestem Ra. To nie jest proste zapytanie. Właściwie archetypy mają 
pewien związek z planetami. Jednakże ta relacja nie jest tą którą można 
wyrazić w waszym języku. To jednak nie powstrzymało tych spośród 
waszych ludzi, którzy stali się adeptami, przed próbami nazwania i 
opisania tych relacji.  

Aby najdokładniej zrozumieć, jeśli możemy użyć tej błędnej nazwy, 
archetypy, dobrze jest przyjrzeć się pojęciom składającym się na każdy 
archetyp i zachować badanie planet i innych relacji dla medytacji. 

78.33 P Y T A J Ą C Y  Wydawało mi się po prostu, że skoro planety były rezultatem 
Logosu, a archetypowy umysł był podstawą doświadczenia, to planety 
tego Logosu będą w jakiś sposób powiązane. Z pewnością zastosujemy się 
do Twojej sugestii. 

Można powiedzieć, że próbowałem znaleźć przyczółek w 
niezniekształconych drzwiach do archetypowego umysłu. Wydaje mi się, 
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że wszystko, co przeczytałem, dotyczące archetypów, jest w jakimś stopniu 
zniekształcone przez tych, którzy pisali, oraz fakt, że nasz język nie jest tak 
naprawdę zdolny do opisu. 

Mówiłeś o Magu jako o podstawowym archetypie i wydaje się, że zostało 
to przeniesione z poprzedniej oktawy. Czy byłby to zatem, gdyby istniał 
porządek, pierwsza archetypowa koncepcja tego Logosu? 

R A  Jestem Ra. Najpierw odpowiemy na twoje zakłopotanie w związku z 
różnymi pismami o archetypowym umyśle.  

Możesz rozważyć bardzo pouczającą różnicę między rzeczą samą w sobie a 
jej relacjami lub funkcjami. Istnieje wiele badań nad archetypem, które w 
rzeczywistości są badaniem funkcji, relacji i korespondencji. Na przykład 
badanie planet jest przykładem archetypu postrzeganego jako funkcja. 
Jednakże archetypy są przede wszystkim rzeczami samymi w sobie, a 
rozważanie ich i ich najczystszych relacji między sobą powinno być 
najbardziej użyteczną podstawą badania archetypowego umysłu. 

Zajmiemy się teraz Twoim pytaniem dotyczącym archetypu, którym jest 
Matryca Umysłu. Co do jego nazwy, nazwa Mag jest zrozumiała, gdy 
weźmiesz pod uwagę, że świadomość jest wielką podstawą, tajemnicą i 
objawieniem, które umożliwiają tę konkretną gęstość. Samoświadoma 
istota jest pełna magii tego, co ma nadejść. Można rozważyć go jako 
pierwszy, ponieważ umysł jest pierwszym z kompleksów, które rozwinie 
student ewolucji duchowej. 

78.34 P Y T A J Ą C Y  Czy archetyp zwany Najwyższą Kapłanką, reprezentujący 
intuicję, byłby właściwie drugim z archetypów? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. Widzisz tutaj podsumowanie początkowej 
wiedzy tego Logosu; czyli Matryca i Wzmacniacz. Nieświadomość jest w 
istocie tym, co można poetycko opisać jako Najwyższą Kapłankę, 
ponieważ jest ona Wzmacniaczem Umysłu, a jako wzmacniacz dla umysłu 
jest to zasada, która wzmacnia wszelkie doświadczenie. 

78.35 P Y T A J Ą C Y  Czy zatem dla trzeciego archetypu Cesarzowa byłaby poprawna 
i czy byłaby związana ze zdyscyplinowaną medytacją? 

R A  Jestem Ra. Dostrzegam intencję zapytania kompleksu umysłu, ale 
byłem świadomy jedynie dźwiękowej, wibracyjnej wypowiedzi. Proszę 
ponownie zadać pytanie. 
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78.36 P Y T A J Ą C Y  Pytałem, czy trzecim archetypem była Cesarzowa i czy słuszne 
było stwierdzenie, że ten archetyp miał związek ze zdyscyplinowaną 
medytacją? 

R A  Jestem Ra. Trzeci archetyp można ogólnie pojmować jako Katalizator 
Umysłu. W ten sposób obejmuje znacznie więcej niż zdyscyplinowaną 
medytację. Jednakże z pewnością dzięki tej zdolności katalizator jest 
wykorzystywany najefektywniej.  

Archetyp, Trzeci, jest być może mylnie nazywany Cesarzową, chociaż 
intencją tego nazewnictwa jest zrozumienie, że reprezentuje on 
nieświadomą lub żeńską część kompleksu umysłu, która, powiedzmy, jest 
używana jako pierwsza lub uszlachetniona przez męską lub świadomą 
część umysłu. Stąd szlachetne imię. 

78.37 P Y T A J Ą C Y  Czwarty archetyp, zwany Cesarzem, wydaje się mieć do 
czynienia z doświadczeniem innych jaźni i centrum energii zielonego 
promienia w odniesieniu do innych jaźni. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. To jest spostrzegawcze. Szeroką nazwą dla Archetypu nr 
Cztery może być Doświadczenie Umysłu. W tarocie znajdziesz nazwę 
Cesarz. Ponownie sugeruje to szlachetność i w tym przypadku możemy 
zobaczyć sugestię, że doświadczenie może nastąpić tylko dzięki 
katalizatorowi, który został przetworzony przez wzmocnioną świadomość. 
W ten sposób świadomy umysł zostaje uszlachetniony przez użycie 
ogromnych zasobów nieświadomego umysłu. 

Grzbietowa strona tego instrumentu sztywnieje, a instrument zaczyna się 
męczyć. Proszę o jeszcze jedno zapytanie. 

78.38 P Y T A J Ą C Y  Chciałbym zapytać, dlaczego ta sesja była dłuższa niż większość 
poprzednich sesji, a także czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument 
czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt? 

R A  Jestem Ra. Instrument ten otrzymał znacznie więcej niż, powiedzmy, 
zwykłą ilość przesyłanej energii. Istnieje ograniczenie ilości energii tego 
typu, która może być bezpiecznie używana, gdy sam instrument nie 
posiada rezerw fizycznych. Jest to nieuchronnie spowodowane różnymi 
zniekształceniami, o których wspomnieliśmy wcześniej w tej pracy, które 
mają związek z rosnącym dyskomfortem grzbietowym. 

Wyrównania są skrupulatne. Dziękujemy za sumienność. W celu 
zwiększenia komfortu instrumentu można zasugerować, aby przed pracą 
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wykonać ostrożną manipulację obszarem grzbietowym. 

Sugeruje się również, że ze względu na próbę ataku psychicznego 
instrument ten będzie wymagał ciepła po prawej stronie kompleksu 
fizycznego. Nastąpiło pewne naruszenie, ale nie powinno ono trwać 
długo. Dobrze jest jednak owinąć ten instrument wystarczająco, aby 
odeprzeć wszelkie przejawy tego zimna w fizycznej formie. 

Jestem Ra. Zostawiam was, moi przyjaciele, w miłości i w świetle 
Jedynego Nieskończonego Stwórcy. Idźcie zatem naprzód radośnie 
radując się mocą i pokojem Jedynego Nieskończonego Stwórcy. Adonai. 



 

SESJA 79. 
24LUTEGO 1982  

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

79.1 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś najpierw podać mi stan instrumentu? 

R A  Jestem Ra. Jest tak jak wcześniej stwierdzono. 

79.2 P Y T A J Ą C Y  Instrument chciałby zapytać: czy istnieje niebezpieczeństwo w 
odbiorze zbyt dużej ilości przesyłanej energii dla instrumentu w jego 
obecnym stanie? 

R A  Jestem Ra. Nie. 

79.3 P Y T A J Ą C Y  Chciałaby też zapytać, czy bardzo duży transfer energii ostatniej 
sesji był w sumie transferem seksualnym? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

79.4 P Y T A J Ą C Y  W takim przypadku chciałaby poznać funkcję transferu energii 
podczas sesji. 

R A  Jestem Ra. Funkcja tego transferu energii jest najbardziej pomocna w 
tym, że służy wzmocnieniu połączenia1, przez które odbierany jest 
kontakt wchodzący.  

Sam kontakt będzie monitorował stan instrumentu i przerwie 
komunikację, gdy zniekształcenia instrumentu zaczną się zmieniać w 
kierunku zniekształceń osłabienia lub bólu. Jednakże, gdy kontakt jest w 
toku, siła kanału, przez który ten kontakt przepływa, może być 
wspomagana przez transfer energii, o którym mówiłeś. 

79.5 P Y T A J Ą C Y  Zakończyliśmy nasz rytuał wypędzenia przed sesją gestem, 
który uwalnia nas od magicznej osobowości. Zastanawiałem się tylko, czy 
powinniśmy pominąć ten gest – żeby zachować magiczną osobowość 

                                                            
1  W oryginale jest użyte słowo shuttle, które można przetłumaczyć jako prom lub 

wahadłowiec. W języku polskim brakuje bliskiego odpowiednika dlatego użyto 
słowa połączenie. 
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podczas wykonywania Kręgu Jedynego – a potem tylko porzucić 
magiczną osobowość, czy to po uformowaniu się, czy po sesji? Co byłoby 
bardziej odpowiednie? 

R A  Jestem Ra. Praktyka magicznych działań wymaga najbardziej 
rygorystycznej uczciwości. Jeśli oceniasz, że potrafisz utrzymać magiczną 
osobowość podczas tej pracy, to dobrze. Dopóki masz wątpliwości, jest to 
niewskazane.  

W każdym razie właściwe jest, aby ten instrument przywrócił swoją 
magiczną osobowość, zamiast wprowadzać ją w stan transu, ponieważ nie 
ma on wymaganych umiejętności magicznych, aby funkcjonować w 
takich okolicznościach i byłby znacznie bardziej podatny na ataki niż 
gdyby osobowość na jawie była oferowane jako kanał. Ta praca ma 
rzeczywiście magiczny charakter w podstawowym sensie. Niewłaściwe jest 
jednak poruszanie się szybciej niż stopy mogą chodzić. 

79.6 P Y T A J Ą C Y  Chciałbym zapytać o doświadczenie trzeciej gęstości tych tuż 
przed pierwotnym rozszerzeniem Pierwszego Zniekształcenia na sub-
Logosy, aby stworzyć podział polaryzacji. Czy możesz ogólnie opisać 
różnice między doświadczeniem trzeciej gęstości tych kompleksów 
umysłu/ciała/ducha a tymi, którzy rozwinęli się na tej planecie w tym 
doświadczeniu, którego doświadczamy teraz? 

R A  Jestem Ra. Ten materiał został już wcześniej omówiony.2 Proszę pytać 
o szczególne zainteresowanie. 

79.7 P Y T A J Ą C Y  Szczególnie w doświadczeniu, w którym tylko biegunowość 
służenia innym w trzeciej gęstości ewoluowała w celu dalszej ewolucji do 
wyższych gęstości, czy zasłona, która została naciągnięta w odniesieniu do 
wiedzy o poprzednich wcieleniach itp., obowiązuje dla tych istot? 

R A  Jestem Ra. Nie. 

79.8 P Y T A J Ą C Y  Czy proces reinkarnacji był podobny do tego, którego 
doświadczamy tutaj, w którym wielokrotnie wchodziło i wychodziło się z 
ciała trzeciej gęstości podczas cyklu? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

                                                            
2  Wcześniej omawiany w dyskusji od 78.20. 
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79.9 P Y T A J Ą C Y  Czy możliwe jest by podać czas inkarnacji w odniesieniu do 
naszych lat, a gdyby tak się dało zrobiłbyś to? 

R A  Jestem Ra. Optymalny okres inkarnacji jest gdzieś zbliżony do miary, 
którą nazywasz milenium. Jest to, jak możesz powiedzieć, stała niezależnie 
od innych czynników doświadczenia trzeciej gęstości. 

79.10 P Y T A J Ą C Y  Zatem przed pierwszym rozszerzeniem Pierwszego 
Zniekształcenia zasłona, czyli utrata świadomości, nie występowała. 
Następnie na tej podstawie przyjmę założenie, że ta zasłona lub utrata 
świadomego pamiętania tego, co miało miejsce przed inkarnacją, była 
głównym narzędziem przedłużenia Pierwszego Zniekształcenia. Czy to jest 
poprawne? 

R A  Jestem Ra. Twoja poprawność jest ograniczona. To było pierwsze 
narzędzie. 

79.11 P Y T A J Ą C Y  Więc z tego stwierdzenia zakładam, że Logos, kontemplując 
mechanizm stania się tym, czym nie był, najpierw wymyślił narzędzie 
oddzielania nieświadomości od świadomości podczas tego, co nazywamy 
fizycznym wcieleniem, aby osiągnąć swój cel? Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Tak. 

79.12 P Y T A J Ą C Y  A więc, na podstawie tego stwierdzenia dochodzę do wniosku, 
że wiele innych narzędzi zostało wymyślonych i użytych po pierwszym 
narzędziu tzw. zasłony. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Były udoskonalenia. 

79.13 P Y T A J Ą C Y  Archetypowy umysł Logosu sprzed tego eksperymentu w 
rozszerzeniu Pierwszego Zniekształcenia był więc tym, co uważałbym za 
mniej złożony niż teraz, prawdopodobnie zawierający mniej archetypów. 
Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Musimy poprosić o cierpliwość. Dostrzegamy nagły 
rozbłysk zniekształcenia znanego jako ból w lewym ramieniu i wyrostku 
ręcznym tego instrumentu. Proszę nie dotykać tego instrumentu. 
Zbadamy kompleks umysłu i spróbujemy zmienić pozycję kończyny, aby 
praca mogła być kontynuowana. Następnie powtórz zapytanie. 

[Dwuminutowa przerwa.] 

Jestem Ra. Możesz kontynuować. 



SESJA 79. 215 

 

79.14 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Przed eksperymentem rozszerzenia Pierwszego 
Zniekształcenia, ile archetypów było dla stworzenia ówczesnego Logosu? 

R A  Jestem Ra. Było dziewięć. 

79.15 P Y T A J Ą C Y  Dziewięć archetypów. Domyślam się, że te dziewięć było 
trzema umysłu, trzema ciała i trzema ducha. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

79.16 P Y T A J Ą C Y  Domyślam się, że w systemie tarota te archetypy z grubsza 
odpowiadałyby dla umysłu: Mag, Cesarz i Rydwan. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. To jest niepoprawne. 

79.17 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś mi powiedzieć, czemu odpowiadają? 

R A  Jestem Ra. Ciało, umysł i duch zawierały i funkcjonowały pod egidą 
Matrycy, Wzmacniacza i Sygnifikatora. Sygnifikator umysłu, ciała i ducha 
nie jest identyczny z Sygnifikatorem kompleksów umysłu, ciała i ducha. 

79.18 P Y T A J Ą C Y  Teraz rozumiem, co miałeś na myśli w poprzedniej sesji, 
mówiąc, że aby rozszerzyć wolną wolę, Sygnifikator musi stać się 
kompleksem. Wydaje się, że Sygnifikator stał się kompleksem, który jest 
trzecim, czwartym, piątym, szóstym i siódmym elementem umysłu, 
dziesiątym ciała i siedemnastym ducha. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. To jest niepoprawne. 

79.19 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś mi powiedzieć, co rozumiesz przez „Sygnifikator 
musi stać się kompleksem?” 

R A  Jestem Ra. Być kompleksem to składać się z więcej niż jednego 
charakterystycznego elementu lub koncepcji. 

79.20 P Y T A J Ą C Y  Chciałbym spróbować zrozumieć archetypy umysłu tego 
Logosu przed rozszerzeniem Pierwszego Zniekształcenia. Aby lepiej 
zrozumieć to, czego teraz doświadczamy, uważam, że jest to logiczne 
podejście. 

Mamy, jak powiedziałeś, Matrycę, Wzmacniacz i Sygnifikator. Rozumiem 
Matrycę jako to, co jest świadomym, co nazywamy świadomym umysłem, 
ale ponieważ jest to również to, z którego zbudowany jest umysł, nie 
mogę w pełni zrozumieć tych trzech terminów, szczególnie w odniesieniu 
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do czasu zanim nastąpił podział na świadome i nieświadome.  

Myślę, że ważne jest, aby dobrze zrozumieć te trzy rzeczy. Czy mógłbyś 
jeszcze bardziej rozwinąć Matrycę Umysłu, Wzmacniacz i Sygnifikator, 
czym się różnią i jakie są ich relacje? 

R A  Jestem Ra. Matryca Umysłu jest tym, z której wszystko pochodzi. Jest 
nieporuszająca się, ale jest aktywatorem wzmożenia wszelkiej aktywności 
umysłu. Wzmacniacz Umysłu jest tym wielkim zasobem, który może być 
postrzegany jako morze, w którym świadomość zanurza się coraz głębiej i 
głębiej, aby tworzyć, wymyślać i stać się bardziej samoświadomymi. 

Sygnifikator każdego umysłu, ciała i ducha może być postrzegany jako 
prosta i zunifikowana koncepcja. 

Matryca Ciała może być postrzegana jako odbicie przeciwieństw umysłu; 
czyli nieograniczony ruch. Wzmacniacz Ciała jest więc tym, który będąc 
poinformowanym, reguluje działanie. 

Matryca Ducha jest trudna do scharakteryzowania, ponieważ natura 
ducha jest mniej ruchliwa. Zdecydowanie najgłębsze są energie i ruchy 
ducha, jednak mając bliższy związek z czasem/przestrzenią, nie mają cech 
ruchu dynamicznego. W ten sposób można postrzegać Matrycę jako 
najgłębszą ciemność, a Wzmacniacz Ducha jako najbardziej nagłe 
przebudzenie, oświecenie i wytwórczy wpływ. 

Jest to opis Archetypów od Pierwszego do Dziewiątego przed nadejściem 
wpływu Współtwórcy lub realizacji wolnej woli sub-Logosu. 

79.21 P Y T A J Ą C Y  Pierwszą zmianą dokonaną wówczas dla tego rozszerzenia 
wolnej woli było uczynienie informacji lub uczynienie komunikacji 
między Matrycą a Wzmacniaczem Umysłu stosunkowo niedostępną, 
jednego względem drugiego, podczas wcielenia. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Być może raczej określilibyśmy ten stan jako stosunkowo 
bardziej tajemniczy niż stosunkowo niedostępny. 

79.22 P Y T A J Ą C Y  Zatem, pomysł polegał na stworzeniu pewnego rodzaju zasłony 
między Matrycą a Wzmacniaczem. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

79.23 P Y T A J Ą C Y  Ta zasłona pojawia się wtedy między tym, co teraz nazywamy 
świadomym i nieświadomym umysłem. Czy to jest poprawne? 
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R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

79.24 P Y T A J Ą C Y  Prawdopodobnie projekt Logosu, czyniąc to, umożliwił 
świadomemu umysłowi większą wolność pod Pierwszym 
Zniekształceniem poprzez oddzielenie, można by powiedzieć, 
zindywidualizowanych części tego od Wzmaczniacza, lub nieświadomości, 
który miał lepszą komunikację z całkowitym umysłem, a zatem pozwalał, 
można by rzec, na narodziny niewyedukowanych, używając takiego 
kiepskiego określenia, części świadomości. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. To jest z grubsza poprawne. 

79.25 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś to oszlifować, wyjaśnić nieco ten temat? 

R A  Jestem Ra. Istnieje materiał, który musimy omówić zanim będziemy 
mogli to zrobić. 

79.26 P Y T A J Ą C Y  OK. Czy w takim razie przeprowadzono ten prosty 
eksperyment, a produkt tego eksperymentu zaobserwowano, zanim 
podjęto próbę większej złożoności? 

R A  Jestem Ra. Jak powiedzieliśmy, było wiele kolejnych eksperymentów. 

79.27 P Y T A J Ą C Y  Po prostu się zastanawiałem – ponieważ wydaje się to być 
sednem eksperymentu, wydaje się, że jest to duży punkt przełomowy 
między brakiem rozszerzenia Pierwszego Zniekształcenia a rozszerzeniem 
Pierwszego Zniekształcenia – jaki wynik tego oryginalnego eksperymentu 
był w stosunku do tego, co z niego powstało. Jaki był tego rezultat? 

R A  Jestem Ra. Jest to wcześniej omawiany materiał.3 Wynikiem tych 
eksperymentów było bardziej żywe, zróżnicowane i intensywne 
doświadczenie Stwórcy przez Stwórcę. 

79.28 P Y T A J Ą C Y  No cóż, wiedziałem o tym. Prawdopodobnie nie zadałem 
poprawnie pytania. To bardzo trudne pytanie. Nie wiem, czy warto 
próbować kontynuować, ale miałem na myśli to, że kiedy miał miejsce ten 
pierwszy eksperyment z procesem zasłaniania, czy spowodował on 
polaryzację służenia sobie w pierwszym eksperymencie? 

                                                            
3  Wcześniej omawiane w dyskusji od 78.24. 
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R A  Jestem Ra. Wczesne, jeśli możemy użyć tego terminu, Logosy od razu 
wytwarzały kompleksy umysłu/ciała/ducha w służbie sobie i w służbie 
innym. Zdolność do zebrania tych istot nie była tak natychmiastowa, a 
zatem udoskonalenia archetypów rozpoczęły się szybko. 

79.29 P Y T A J Ą C Y  Teraz dochodzimy do tego, co próbowałem ustalić. Czy w tym 
momencie było jeszcze tylko dziewięć archetypów, a zasłona została 
właśnie zaciągnięta między Matrycą a Wzmaczniaczem? 

R A  Jestem Ra. Było dziewięć archetypów i wiele cieni. 

79.30 P Y T A J Ą C Y  Czy przez cienie masz na myśli to, co mógłbym nazwać 
narodzinami małych archetypowych skrzywień? 

R A  Jestem Ra. Zamiast tego opisalibyśmy te cienie jako początkowe myśli 
pomocnych struktur, które nie zostały jeszcze w pełni poczęte. 

79.31 P Y T A J Ą C Y  Zatem w tym momencie — Czy w tym momencie istniałby 
Wybór, stworzenie pierwszej polaryzacji służenia sobie? Czy w tym 
momencie jest wybór, czy nie jest to wybór? 

R A  Jestem Ra. W zawoalowaniu lub oddzieleniu dwóch archetypów 
zawarta jest koncepcja wyboru. Udoskonalenia tej koncepcji wymagały 
wielu doświadczeń. 

79.32 P Y T A J Ą C Y  Przepraszam, że mam duże trudności z zadawaniem tych pytań, 
ale jesteśmy w materiale, który uważam za nieco trudny. 

Interesujące jest dla mnie to, że już pierwszy eksperyment zasłaniania 
Matrycy od Wzmacniacza i vice versa stworzył biegunowość służenia 
sobie. Wydaje się to być bardzo ważnym punktem filozoficznym w 
rozwoju stworzenia i być może początkiem systemu tego, co 
nazwalibyśmy magią, którego wcześniej nie przewidywaliśmy. 

Pozwól, że zadam to pytanie. Czy przed rozszerzeniem Pierwszego 
Zniekształcenia magiczny potencjał wyższych gęstości był tak wielki, jak 
jest teraz, kiedy w świadomości osiągnięto największy potencjał dla każdej 
gęstości? Trudno o to zapytać. To, o czym mówię, to czy na końcu 
czwartej gęstości, przed rozszerzeniem wolnej woli, potencjał magiczny, 
to, co nazywamy magią, był równie wielki, albo zdolność lub efekt tak 
wielki, jak jest teraz na końcu czwartej gęstości? 

R A  Jestem Ra. Według tego jak pojmujesz, jeśli możemy użyć tej błędnej 
nazwy, magię, magiczny potencjał w trzeciej i czwartej gęstości był wtedy 
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znacznie większy niż po zmianie. Chęci czy woli wykorzystania tego 
potencjału było jednak znacznie, znacznie mniej. 

79.33 P Y T A J Ą C Y  Pozwól, że się upewnię czy cię rozumiem: przed zmianą i 
rozszerzeniem wolnej woli – weźmy konkretnie magiczny potencjał końca 
czwartej gęstości dla stanu, gdy istniała tylko polaryzacja służenia innym 
— magiczne zdolności lub potencjał były znacznie większe pod koniec 
czwartej gęstości niż pod koniec czwartej gęstości bezpośrednio po 
rozszczepieniu polaryzacji i rozszerzeniu wolnej woli. Czy to jest 
poprawne? 

R A  Jestem Ra. Zdolność magiczna to zdolność świadomego korzystania z 
tzw. nieświadomości. Dlatego istniała maksymalna zdolność przed 
innowacją wolnej woli sub-Logosów. 

79.34 P Y T A J Ą C Y  OK. Obecnie doświadczamy skutków bardziej złożonych lub 
większej liczby archetypów i domyśliłem się, że te, których doświadczamy 
teraz dla umysłu, działają w następujący sposób: Mamy Maga i Najwyższą 
Kapłankę, które odpowiadają Matrycy i Wzmaczniaczowi, które mają 
między sobą zaciągniętą zasłonę, która jest głównym twórcą rozszerzenia 
Pierwszego Zniekształcenia. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to zapytanie bez 
omawiania innego powiązanego materiału. 

79.35 P Y T A J Ą C Y  OK. Przepraszam za to. 

Następny archetyp, Cesarzowa, jest katalizatorem umysłu, który działa na 
świadomy umysł, aby go zmienić. Czwartym jest Cesarz, który jest 
Doświadczeniem Umysłu, czyli tym materiałem zmagazynowanym w 
nieświadomości, który tworzy jego ciągłe nastawienie. Czy mam rację w 
tych stwierdzeniach? 

R A  Jestem Ra. Choć wypowiedzi są zbyt sztywne, dostrzegasz poprawne 
relacje. W tych pierwszych czterech archetypach istnieje wiele 
dynamicznych zależności. 

79.36 P Y T A J Ą C Y  Czy Arcykapłan byłby więc w pewnym stopniu zarządcą lub 
sortownikiem tych efektów, aby stworzyć właściwą asymilację przez 
nieświadomość tego, co przechodzi przez świadomość? 
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R A  Jestem Ra. Chociaż przemyślane, to przypuszczenie jest błędne w 
swoim sercu. 

79.37 P Y T A J Ą C Y  Czym byłby Arcykapłan? 

R A  Jestem Ra. Arcykapłan jest kompleksem Sygnifikatora Ciała4, samej 
jego natury.  

Możemy zauważyć, że cechy, o których mówisz, mają wpływ na kompleks 
Sygnifikatora Umysłu, ale nie są jego sednem. Sercem kompleksu umysłu 
jest ta dynamiczna istota, która pochłania, poszukuje i próbuje się uczyć. 

79.38 P Y T A J Ą C Y  Czy zatem Arcykapłan jest łącznikiem, można by powiedzieć, 
między umysłem a ciałem? 

R A  Jestem Ra. Istnieje silny związek między Sygnifikatorami umysłu, ciała 
i ducha. Twoje stwierdzenie jest zbyt obszerne. 

79.39 P Y T A J Ą C Y  Pozwól, że przeskoczę na chwilę Arcykapłana, bo tak naprawdę 
wcale tego nie rozumiem, a po prostu zapytam, czy Kochankowie 
reprezentują połączenie świadomości i nieświadomości, czy też 
komunikację między świadomym i nieświadomym? 

R A  Jestem Ra. Ponownie, bez bycia niespostrzegawczym, mijasz się z 
sednem tego szczególnego archetypu, który można właściwie nazwać 
Przemianą Umysłu. 

79.40 P Y T A J Ą C Y  Przemianą umysłu w co? 

R A  Jestem Ra. Obserwując Archetyp Szósty, możesz zobaczyć, jak uczeń 
tajemnic zostaje przemieniony przez potrzebę wyboru między światłem a 
ciemnością w umyśle. 

79.41 P Y T A J Ą C Y  Czy zatem Zdobywca lub Rydwan reprezentowałby kulminację 
działania pierwszych sześciu archetypów w pokonaniu procesów 
umysłowych, a może nawet usunięcia zasłony? 

R A  Jestem Ra. To jest bardzo spostrzegawcze. Siódmy Archetyp jest 
trudny do wyrażenia. Możemy nazwać go Ścieżką, Drogą lub Wielką 
Drogą Umysłu. Jego podstawą jest refleksja i merytoryczne 

                                                            
4  Ra odnosi się do Arcykapłana jako Sygnifikatora kompleksu Ciała. Arcykapłan jest 

w rzeczywistości Sygnifikatorem kompleksu Umysłu. Ra koryguje ten błąd w 80.0. 
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podsumowanie Archetypów od Pierwszego do Szóstego. 

Można również postrzegać Drogę Umysłu jako ukazującą królestwo lub 
owoce odpowiedniej podróży przez umysł w tym sensie, że umysł nadal 
porusza się majestatycznie przez materiał, który sobie wyobraża, jako 
rydwan ciągnięty przez królewskie lwy lub rumaki. 

W tym momencie sugerowalibyśmy jeszcze jedno pełne pytanie, ponieważ 
ten instrument doświadcza pewnych zniekształceń w kierunku bólu. 

79.42 P Y T A J Ą C Y  W takim razie zapytam tylko o jeden z archetypów, który w 
tym momencie najmniej rozumiem, o ile w ogóle mogę użyć tego słowa. 
Nadal jestem bardzo w mroku, że tak powiem, w odniesieniu do 
Arcykapłana a dokładniej, czym on jest. Czy mógłbyś mi podać jakieś 
inne wskazówki, co to jest, proszę? 

R A  Jestem Ra. Byłeś bardzo zainteresowany Sygnifikatorem, który musi 
stać się kompleksem. Arcykapłan jest pierwotnym archetypem umysłu, 
który stał się kompleksem przez subtelne ruchy świadomości i 
nieświadomości. Złożoności umysłu raczej wyewoluowały niż po prostu 
połączyły doświadczenia od Wzmacniacza do Matrycy. 

Sam umysł stał się aktorem posiadającym wolną wolę, a zwłaszcza wolę. 
Arcykapłan jako Sygnifikator umysłu ma wolę poznania, ale co ma zrobić 
ze swoją wiedzą i z jakich powodów szuka? Potencjały złożonego 
sygnifikatora są wielorakie. 

Czy są jakieś krótkie pytania dotyczące tej pracy? 

79.43 P Y T A J Ą C Y  Tylko czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument czuł się 
bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt? 

R A  Jestem Ra. Wszystko jest dobrze. Przez jakąś małą część waszej 
przyszłości dobrze byłoby, gdyby instrument nosił na rękach te pomoce, 
których zaniedbał używania. Doszło do urazu rąk i ramion i dlatego 
musieliśmy nieco skrócić tę pracę. 

79.44 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. 

R A  Jestem Ra. Jesteście sumienni, moi przyjaciele. Zostawiamy was w 
miłości i w świetle Jedynego Nieskończonego Stwórcy. Idźcie zatem 
naprzód, radując się mocą i pokojem Jedynego Wspaniałego 
Nieskończonego Stwórcy. Adonai. 
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80.0 R A  Jestem Ra. Pozdrawiamy was w miłości i w świetle Jedynego 
Nieskończonego Stwórcy. 

Zanim przystąpimy do tej pracy, chcielibyśmy poprawić błąd, który 
znaleźliśmy w poprzednim materiale. Ten archetyp, Piąty, który nazwałeś 
Arcykapłanem, jest kompleksem Sygnifikatora Umysłu. 

Ten instrument jest ofiarą nagłych rozbłysków w kierunku zniekształcenia 
znanego jako ból. Jesteśmy świadomi waszych sumiennych prób 
wspomagania tego instrumentu, ale nie znamy żadnej innej metody 
dostępnej dla grupy wsparcia, poza zapewnieniem terapii wodnej na 
wyprostowanej części kręgosłupa kompleksu ciała fizycznego, o której 
wspominaliśmy wcześniej. 

Zniekształcenia ciała tego instrumentu nigdy nie wykluczają, powiedzmy, 
takich rozbłysków w okresach zwiększonego zniekształcenia kompleksu 
ciała. Nasz kontakt może zostać chwilowo zniekształcony. Dlatego 
prosimy o kwestionowanie wszelkich informacji, które wydają się 
zniekształcone, ponieważ chcemy, aby ten kontakt pozostał tak 
niezakłócony, jak pozwalają na to ograniczenia języka, mentalności i 
wrażliwości. 

Komunikujemy się teraz. 

80.1 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Czy mógłbyś mi podać stan instrumentu? 

R A  Jestem Ra. Instrument ten doświadcza łagodnych fluktuacji 
kompleksu energii fizycznej, które powodują nagłe zmiany od deficytu 
energii fizycznej do niewielkiej energii fizycznej. Jest to spowodowane 
wieloma, jak możecie nazwać, modlitwami i afirmacjami ofiarowanymi 
instrumentowi i przez instrument – równoważonymi przez nieustanne 
pozdrowienia, kiedy tylko jest to możliwe, przez istotę piątej gęstości, 
której jesteście świadomi. 

Pod innymi względami instrument znajduje się we wcześniej podanym 
stanie. 

80.2 P Y T A J Ą C Y  Musiałem wyjść z pokoju po zapomniany przedmiot po 
wykonaniu rytuału wypędzenia. Czy miało to szkodliwy wpływ na rytuał 
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lub pracę? 

R A  Jestem Ra. Gdyby tylko to działało, pomyłka byłaby krytyczna. W tym 
miejscu działania jest na tyle szczątkowej energii o charakterze 
ochronnym, że ten błąd, choć zupełnie niewskazany, nie stanowi 
zagrożenia dla ochrony, jaką oferuje rytuał, o którym mówiłeś. 

80.3 P Y T A J Ą C Y  Czy nasz gość z piątej gęstości miał mniejszy wpływ na 
instrument podczas naszych ostatnich prac? 

R A  Jestem Ra. Odpowiemy w dwóch częściach.  

Po pierwsze, podczas samych prac istota została w dużym stopniu 
pokonana.  

Po drugie, w ogólnych empirycznych okolicznościach waszego 
doświadczenia przestrzeni/czasu, ta istota piątej gęstości jest w stanie 
pozdrowić tę istotę z taką samą skutecznością w kompleksie ciała 
fizycznego, cały czas od momentu nawiązania kontaktu z waszą grupą. 
Jest to spowodowane kilkoma zniekształceniami kompleksu fizycznego 
instrumentu. 

Jednakże instrument stał się bardziej mentalnie i duchowo zdolny 
pozdrawiać tę istotę z miłością, zmniejszając w ten sposób element 
strachu, który jest elementem, który istota uważa za świetną broń w 
próbie spowodowania zaprzestania kontaktu z Ra w jakimkolwiek 
stopniu. 

80.4 P Y T A J Ą C Y  Jaka jest przyczyna tego, że istota jest w stanie działać poprzez 
fizyczne zniekształcenia, które już są obecne, w przeciwieństwie do 
niemożności działania na istotę, która w ogóle nie miała fizycznych 
zniekształceń? 

R A  Jestem Ra. Kluczem do tego zapytania jest termin „zniekształcenie”. 
Wszelkie zniekształcenia — czy to fizyczne, umysłowe czy duchowe w 
naturze kompleksu — mogą być uwydatnione sugestią osoby zdolnej do 
magicznej pracy; to znaczy powodować zmiany w świadomości.  

Ta istota ma wiele fizycznych zniekształceń. Każdy w grupie ma różne 
mentalne zniekształcenia. Ich natura jest różna. Im mniej zbalansowane 
zniekształcenie przez samoświadomość, tym mocniej istota może 
umiejętnie zaakcentować takie zniekształcenie, aby złagodzić płynne 
funkcjonowanie i harmonię grupy. 
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80.5 P Y T A J Ą C Y  Jak Ra dobrze wie, informacje, które tu gromadzimy, będą 
przydatne dla bardzo niewielkiego odsetka tych, którzy obecnie zaludniają 
tę planetę po prostu dlatego, że jest bardzo, bardzo niewielu ludzi, którzy 
mogą to zrozumieć. Wydaje się jednak, że nasz gość z piątej gęstości jest, 
powiedzmy, całkowicie przeciwny tej komunikacji.  

Czy możesz mi powiedzieć, dlaczego jest to dla niego tak ważne, skoro, 
jak sądzę, ma tak ograniczony wpływ na zbiory tej planety? Ponieważ 
wydaje mi się, że ci, którzy zrozumieją te informacje, prawdopodobnie już 
znajdą się w granicach możliwości zbioru. 

R A  Jestem Ra. Czystość nie kończy się wraz ze zbiorami trzeciej gęstości. 
Wierność Ra wobec próby usunięcia zniekształceń jest całkowita. Oznacza 
to przyjęcie odpowiedzialności za służbę innym, która jest względnej 
czystości.  

Instrument, przez który mówimy i jego grupa wsparcia cechuje podobna 
wierność i pomijając wszelkie niedogodności dla siebie samych, chęć 
służenia innym.  

Ze względu na charakter grupy zapytania kierowane do nas przez grupę 
szybko doprowadziły do nieco zawiłych obszarów komentarzy. Ta 
zawartość nie osłabia podstawowej czystości kontaktu. Taka czystość jest 
jak światło. Takie natężenie światła przyciąga uwagę. 

80.6 P Y T A J Ą C Y  Co nasz gość z piątej gęstości miałby nadzieję zyskać dla siebie, 
gdyby udało mu się zakończyć ten kontakt? 

R A  Jestem Ra. Jak powiedzieliśmy wcześniej, istota ma nadzieję uzyskać 
część tego światła; czyli kompleks umysłu/ciała/ducha instrumentu. Poza 
tym istota zamierza zgasić światło. 

80.7 P Y T A J Ą C Y  Rozumiem to do pewnego stopnia – chodzi o to, że gdyby 
istocie udało się to w którejkolwiek z tych prób, jaką wartość miałoby to 
dla niej? Czy to zwiększy jej zdolności? Czy to zwiększy jej biegunowość? 
Jakim mechanizmem zrobiłaby to, cokolwiek to robi? 

R A  Jestem Ra. Próbując przez część swojej przestrzeni/czasu bez 
długotrwałych rezultatów robić te rzeczy, istota może zadać sobie to 
pytanie.  

Zyskiem dla triumfu jest zwiększenie negatywnej polaryzacji istoty, 
ponieważ usunęła ona źródło promieniowania, a tym samym zaoferowała 
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tej przestrzeni/czasowi możliwość ciemności tam, gdzie kiedyś było 
światło. W przypadku gdyby udało jej się zniewolić kompleks 
umysłu/ciała/ducha instrumentu, zniewoliłaby dość potężną istotę, 
zwiększając w ten sposób swoją moc. 

80.8 P Y T A J Ą C Y  Przepraszam za brak penetracji tych mechanizmów i 
przepraszam za kilka dość głupich pytań, ale myślę, że mamy tu punkt, 
który jest poniekąd kluczowy dla tego co obecnie próbujemy zrozumieć. 
Tak więc, mimo że moje następne pytania mogą być niemal 
niedopuszczalnie głupie, spróbuję zrozumieć, czym jest ta moc, której 
poszukuje nasz gość i jak z niej korzysta. Wydaje mi się, że jest to 
kluczowe dla umysłu i jego ewolucji, w którą jesteśmy zaangażowani. 

Ponieważ ta istota, która jest naszym gościem, zwiększa swoją moc 
poprzez te dzieła, jaka jest moc, którą on zwiększa? Czy możesz to opisać? 

R A  Jestem Ra. Moc, o której mówisz, jest mocą duchową. Siły umysłu 
jako takie nie obejmują takich prac jak te.  

Możesz, z pewną owocnością, rozważyć możliwości światła księżyca. Jesteś 
świadomy, że opisaliśmy Matrycę Ducha jako noc. Światło księżyca daje 
zatem albo prawdziwy obraz widziany w cieniu, albo chimerę i fałsz. Moc 
fałszu jest głęboka, podobnie jak moc odróżniania prawdy od cienia. Cień 
ukrytych rzeczy to nieskończona głębia, w której przechowywana jest moc 
Jedynego Nieskończonego Stwórcy. 

Adept pracuje więc z mocą ukrytych rzeczy oświetlonych tym, co może 
być fałszywe lub prawdziwe. Przyjęcie fałszu, poznanie go, poszukiwanie 
go i używanie go daje najpotężniejszą moc. Taka jest natura mocy 
waszego gościa i może rzucić trochę światła na moc kogoś, kto stara się 
służyć także innym, ponieważ jakże łatwo jest  popełniać błędy nocą. 

80.9 P Y T A J Ą C Y  Czyli mówisz zatem, że ta moc jest z ducha, a nie z umysłu czy 
ciała? 

R A  Jestem Ra. Praca adepta opiera się na wcześniejszej pracy z umysłem i 
ciałem, inaczej praca z duchem nie byłaby możliwa na niezawodnej 
podstawie. Tym komentarzem możemy potwierdzić słuszność Twoich 
założeń. 

80.10 P Y T A J Ą C Y  Piętnasty archetyp, czyli Matryca Ducha, został nazwany 
Diabłem. Czy możesz mi powiedzieć, dlaczego tak jest? 
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R A  Jestem Ra. Nie chcemy iść na łatwiznę w tak ważnym pytaniu, ale 
możemy zauważyć, że natura ducha jest tak nieskończenie subtelna, że 
owocujący wpływ światła na wielką ciemność ducha bardzo często nie jest 
tak widoczny jak sama ciemność.  

Postęp wybrany przez wielu adeptów staje się pomieszaną ścieżką, gdy 
każdy adept próbuje użyć Katalizatora Ducha. Niewielu jest takich, którzy 
odnoszą sukcesy w uchwyceniu światła słonecznego. Zdecydowanie 
większość adeptów porusza się po omacku w świetle księżyca i, jak 
powiedzieliśmy, to światło może zwodzić, a także odkryć ukrytą 
tajemnicę.  

Dlatego melodia, powiedzmy, tej Matrycy często wydaje się mieć 
negatywną i złą, jak byście to nazwali, naturę. 

Należy również zauważyć, że adept to ten, który coraz bardziej uwalnia się 
od ograniczeń myśli, opinii i więzów innych jaźni. Niezależnie od tego, 
czy robi się to dla służby innym, czy dla służby sobie, jest to niezbędna 
część przebudzenia adepta. Ta wolność jest postrzegana przez tych, którzy 
nie są wolni, jako coś, co nazwalibyście złem lub czernią. Magia jest 
rozpoznawana; jej natura często nie jest. 

80.11 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbym zatem powiedzieć, że w procesie stawania się 
adeptem zawarta jest możliwa częściowa polaryzacja w kierunku służenia 
sobie, ponieważ po prostu adept odcina się od wielu z jego rodzaju lub 
podobnych w danej gęstości, którą on zamieszkuje? 

R A  Jestem Ra. Prawdopodobnie tak się stanie. Pozornym wydarzeniem 
jest rozdzielenie: czy prawdą jest służba sobie i tym samym prawdziwym 
oddzieleniem się od innych jaźni, czy też służeniem innym, a tym samym 
prawdziwym skojarzeniem z sercem wszystkich innych jaźni i 
oddzieleniem się tylko od iluzorycznych plew, które uniemożliwiają 
adeptowi prawidłowe postrzeganie siebie oraz innej jaźni jako jedności. 

80.12 P Y T A J Ą C Y  Więc mówisz, że ten efekt dysocjacji na adepta w służbie innym 
jest przeszkodą lub spowolnieniem procesu w osiągnięciu celu, do którego 
dąży? Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. To jest niepoprawne. To oderwanie się od miazmatu iluzji i 
deformacji każdego zniekształcenia jest całkiem niezbędną częścią ścieżki 
adepta. Może to być postrzegane przez innych jako przykre. 
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80.13 P Y T A J Ą C Y  Czy jest to zatem, z punktu widzenia, czy w odniesieniu do 
piętnastego archetypu, coś w rodzaju wyprawy w Matrycę Ducha w tym 
procesie? Czy to ma sens? 

R A  Jestem Ra. Wycieczka, o której mówisz, i proces odłączania się są 
najczęściej związane z archetypem, który nazywasz Nadzieją – którą 
wolelibyśmy nazwać Wiarą. Ten archetyp jest Katalizatorem Ducha i, z 
powodu iluminacji Wzmacniacza Ducha, zacznie powodować te zmiany 
w punkcie widzenia adepta. 

80.14 P Y T A J Ą C Y  Nie zamierzałem zbytnio wyprzedzać mojego procesu 
przepytywania. Adept o pozytywnej lub negatywnej polaryzacji buduje 
zatem potencjał, by czerpać moc bezpośrednio z ducha. Czy to jest 
poprawne? 

R A  Jestem Ra. Bardziej właściwe byłoby stwierdzenie, że adept wzywa 
bezpośrednio poprzez ducha wszechświat po jego moc, ponieważ duch 
jest promem. 

80.15 P Y T A J Ą C Y  A zatem, jedyną oczywistą istotną różnicą, jak sądzę, pomiędzy 
pozytywnym i negatywnym adeptem używającym tego promu jest sposób 
w jaki się spolaryzowali. Czy istnieje związek między archetypami ducha a 
tym, czy polaryzacja jest pozytywna czy negatywna? Czy na przykład 
pozytywne wezwanie przez szesnasty i [chichocze] negatywne wezwanie 
przez piętnasty archetyp? Jestem bardzo zdezorientowany w tych 
kwestiach i wyobrażam sobie, że to pytanie jest słabe lub pozbawione 
sensu. Czy możesz na nie odpowiedzieć? 

R A  Jestem Ra. Odpowiedź na takie pytanie jest nie lada wyzwaniem, gdyż 
jest trochę pomieszania w jego konstrukcji. Jednakże postaramy się 
omówić ten temat. 

Adept, zarówno pozytywny, jak i negatywny, ma tę samą Matrycę. 
Wzmacniacz również jest identyczny.  

Ze względu na Katalizator każdego adepta, adept może zacząć wybierać 
to, czego dalej będzie szukać.  

Doświadczenie Ducha, to, co nazwałeś Księżycem, jest zatem 
zdecydowanie bardziej manifestacją wpływów na biegunowość adepta.  

Nawet najbardziej, powiedzmy, nieszczęśliwe doświadczenia, które wydają 
się występować w Katalizatorze adepta, widziane z punktu widzenia 
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ducha, mogą być, z rozróżnieniem możliwym w cieniu, przepracowane, aż 
do momentu gdy światło równające się ze światłem najjaśniejszego 
południa schodzi na adepta i następuje pozytywne oświecenie lub w 
służbie innym. Adept służby sobie zadowoli się cieniami i, chwytając 
światło dnia, odrzuci głowę w ponurym śmiechu, preferując ciemność. 

80.16 P Y T A J Ą C Y  Sądzę, że dziewiętnastym archetypem ducha byłby Sygnifikator 
Ducha. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

80.17 P Y T A J Ą C Y  Jak opisałbyś Sygnifikator Ducha? 

R A  Jestem Ra. W odpowiedzi na poprzednie zapytanie postanowiliśmy 
właśnie to zrobić. Sygnifikator Ducha to żywa istota, która albo 
promieniuje, albo pochłania miłość i światło Jednego Nieskończonego 
Stwórcy: promieniuje na innych lub pochłania je dla siebie. 

80.18 P Y T A J Ą C Y  Czy zatem ten proces promieniowania lub pochłaniania, skoro 
mamy coś, co nazwałbym strumieniem lub szybkością strumienia, byłby 
miarą siły adepta? 

R A  Jestem Ra. Może to być postrzegane jako dość adekwatne stwierdzenie. 

80.19 P Y T A J Ą C Y  Zatem dla dwudziestego archetypu domyślam się, że jest to 
Transformacja Ducha, być może analogiczna do zlewania się ścieżek 
szóstej gęstości. Czy to jest w jakiś sposób poprawne? 

R A  Jestem Ra. Nie. 

80.20 P Y T A J Ą C Y  Przepraszam za to. Czy możesz mi powiedzieć, jaki byłby 
dwudziesty archetyp? 

R A  Jestem Ra. To, co nazywacie Sarkofagiem w waszym systemie, może 
być postrzegane jako świat materialny, jeśli chcecie. Ten materialny świat 
zostaje przemieniony przez ducha w nieskończony i wieczny.  

Nieskończoność ducha jest jeszcze większą realizacją niż nieskończoność 
świadomości, ponieważ świadomość, która została zdyscyplinowana przez 
wolę i wiarę, jest tą świadomością, która może bezpośrednio kontaktować 
się z inteligentną nieskończonością.  

Jest wiele rzeczy, które odpadają na wielu, wielu stopniach bycia adeptem. 
My, z Ra, wciąż kroczymy tymi krokami i wychwalamy Jednego 
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Nieskończonego Stwórcę przy każdej transformacji. 

80.21 P Y T A J Ą C Y  Wtedy domyśliłbym się, że dwudziesty pierwszy archetyp 
reprezentuje kontakt z inteligentną nieskończonością. Czy to jest 
poprawne? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się, choć odbicie tego kontaktu można (również) 
postrzegać jako kontakt z inteligentną energią, którą jest Wszechświat lub 
Świat wg tego jak go nazwaliście nieco prowincjonalnie. 

80.22 P Y T A J Ą C Y  Zatem przez ten kontakt także z inteligentną energią czy 
możesz podać mi przykład, co by to było dla obu: dla kontaktu z 
inteligentną nieskończonością i inteligentną energią? Czy możesz podać 
mi przykład, jakiego rodzaju doświadczeniem by to zaowocowało, jeśli to 
w ogóle możliwe? 

R A  Jestem Ra. To będzie ostatnie zapytanie tej pracy o pełnej długości. 

Omówiliśmy możliwości kontaktu z energią inteligentną1, bo ta energia 
jest energią Logosu, a więc jest energią, która leczy, buduje, usuwa, 
niszczy i przekształca wszystkie inne jaźnie oraz samego siebie. 

Kontakt z inteligentną nieskończonością najprawdopodobniej wywoła 
niewypowiedzianą radość w istocie doświadczającej takiego kontaktu. 

Jeśli chcesz zapytać o więcej szczegółów na ten temat, zapraszamy Cię do 
tego w kolejnej pracy. Czy jest jakieś krótkie zapytanie, zanim 
zakończymy tę pracę? 

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

R A  Jestem Ra. Wyrównania są bardzo sumienne. Jesteśmy wdzięczni. 
Istota, która służy jako instrument, jest nieco zniekształcona w kierunku 
tego stanu, który nazywacie sztywnością obszarów grzbietowych. 
Pomocna byłaby manipulacja. 

Jestem Ra. Zostawiam was, moi przyjaciele, radujących się światłem i 
miłością Jedynego Nieskończonego Stwórcy. Dlatego idźcie naprzód, 
radując się mocą i pokojem Jednego Nieskończonego Stwórcy. Adonai. 

                                                            
1  Omówiono w 58.23 i 61.13. 
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81.0 R A  Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego 
Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz. 

81.1 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś najpierw powiedzieć mi o stanie instrumentu? 

R A  Jestem Ra. Energia kompleku fizycznego jest deficytowa w tym 
szczególnym węźle przestrzeni/czasu z powodu przedłużającego się 
psychicznego zaakcentowania wcześniej istniejących zniekształceń. 
Pozostałe poziomy kompleksu energetycznego są takie, jak podano 
wcześniej. 

81.2 P Y T A J Ą C Y  Czy z tego powodu instrument odczuwa nieprzerwane 
zmęczenie? 

R A  Jestem Ra. Istnieją fragmenty waszej przestrzeni/czasu, w których 
można powiedzieć, że jest to symptomatyczne dla psychicznej reakcji na 
pozdrowienie. Jednakże ciągłe znużenie nie wynika z psychicznego 
pozdrowienia, ale jest raczej nieuniknioną konsekwencją tego kontaktu. 

81.3 P Y T A J Ą C Y  Dlaczego jest to nieunikniona konsekwencja? Jaki jest 
mechanizm kontaktu wywołujący zmęczenie? 

R A  Jestem Ra. Mechanizmem wywołującym zmęczenie jest połączenie 
pomiędzy gęstością, w której kompleks umysłu/ciała/ducha tego 
instrumentu jest bezpiecznie utrzymywany podczas tych czynności, a 
całkowicie odmienną gęstością, w której kompleks ciała fizycznego 
instrumentu znajduje się w tej przestrzeni/czasie. W miarę jak instrument 
nabiera więcej zabarwienia gęstości spoczynkowej, doświadczenie trzeciej 
gęstości wydaje się cięższe i bardziej nużące.  

Instrument zaakceptował to, ponieważ chciał służyć. Dlatego akceptujemy 
również ten efekt, z którym nic, a czego jesteśmy świadomi, nie może być 
zrobione. 

81.4 P Y T A J Ą C Y  Czy efekt jest funkcją liczby sesji i czy osiągnął szczytowy 
poziom, czy będzie nadal narastał? 

R A  Jestem Ra. Ten męczący efekt będzie się utrzymywał, ale nie należy go 
mylić z fizycznymi poziomami energii, które dotyczą tylko, jak to 
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nazwalibyście, codziennych doświadczeń.  

W tej sferze rzeczy, o których wiadomo już, że wspomagają ten 
instrument, będą nadal pomocne. Zauważysz jednak stopniowy wzrost 
przejrzystości, powiedzmy, wibracji instrumentu. 

81.5 P Y T A J Ą C Y  Nie zrozumiałem, co masz na myśli przez to ostatnie 
stwierdzenie. Czy mógłbyś wyjaśnić? 

R A  Jestem Ra. Znużenie o naturze czasowej/przestrzennej może być 
postrzegane jako reakcja przezroczystych lub czystych wibracji z 
nieczystym, zdezorientowanym lub nieprzejrzystym otoczeniem. 

81.6 P Y T A J Ą C Y  Czy ma to jakikolwiek wpływ na pozostałą dwójkę w tej 
grupie? 

R A  Jestem Ra. To jest całkiem poprawne. 

81.7 P Y T A J Ą C Y  Wtedy również doświadczylibyśmy nieprzerwanego efektu 
zmęczenia w wyniku kontaktu. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Instrument, z samej natury kontaktu, ponosi ciężar tego 
efektu.  

Każda z grup wsparcia, oferując miłość i światło Jednego Nieskończonego 
Stwórcy w niewykwalifikowanym wsparciu w tych działaniach i 
przekazywaniu energii na rzecz tych działań, doświadcza mniej więcej od 
10 do 15 procent tego efektu. Jest on kumulatywny i identyczny w 
nieustannym charakterze swojej manifestacji. 

81.8 P Y T A J Ą C Y  Jaki może być wynik tego utrzymującego się efektu zmęczenia 
w długim okresie? 

R A  Jestem Ra. Zadajesz ogólne pytanie z nieskończoną liczbą odpowiedzi. 
Będziemy nadmiernie uogólniać, aby spróbować odpowiedzieć. 

Jedna grupa może ulec pokusie i pozbyć się kontaktu, który spowodował 
trudności. Więc na tym historia się skończy. 

Inna grupa może na początku być silna, ale niewierna w obliczu 
trudności. W ten sposób historia się skończy. 

Inna grupa mogłaby wybrać ścieżkę męczeństwa w jej kompletności i 
używać instrumentu, dopóki jej kompleks ciała fizycznego nie ulegnie 
zniszczeniu z powodu surowej opłaty wymaganej, gdy cała energia 
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zniknie. 

Ta konkretna grupa, w tym konkretnym węźle, próbuje zachować energię 
życiową instrumentu. Próbuje zrównoważyć miłość służby i mądrość 
służby i jest wierna służbie w obliczu trudności. Pokusa nie zakończyła 
jeszcze historii tej grupy. 

Możemy nie znać przyszłości, ale prawdopodobieństwo, że ta sytuacja 
będzie trwać przez stosunkowo znaczny okres waszej przestrzeni/czasu, jest 
duże. Istotnym czynnikiem jest wola służenia instrumentu i grupy. To 
jedyna przyczyna równoważenia powoli narastającego zmęczenia, które 
będzie nadal zniekształcać wasze postrzeganie. Bez tej woli kontakt może 
być możliwy, ale ostatecznie wydaje się, że jest to zbyt duży wysiłek. 

81.9 P Y T A J Ą C Y  Instrument chciałby wiedzieć, dlaczego ma poczucie 
zwiększonej energii życiowej? 

R A  Jestem Ra. Tę odpowiedź pozostawiamy instrumentowi. 

81.10 P Y T A J Ą C Y  Chciałaby wiedzieć, czy ma zwiększoną wrażliwość na 
pokarmy? 

R A  Jestem Ra. Ten instrument ma zwiększoną wrażliwość na wszystkie 
bodźce. Dobrze, że używa rozwagi. 

81.11 P Y T A J Ą C Y  Wracając do poprzedniej sesji, podejmując temat dziesiątego 
archetypu, który jest Katalizatorem Ciała lub Kołem Fortuny, które 
reprezentuje interakcję z innymi jaźniami. Czy to poprawne stwierdzenie? 

R A  Jestem Ra. Można to uznać za z grubsza poprawne stwierdzenie, 
ponieważ każdy katalizator ma do czynienia z naturą tych doświadczeń 
wchodzących do sieci energetycznej i wibracyjnych percepcji kompleksu 
umysłu/ciała/ducha.  

Najstaranniej odnotowanym dodatkiem byłoby to, że zewnętrzny bodziec 
Koła Fortuny jest tym, który oferuje zarówno pozytywne jak i negatywne 
doświadczenia. 

81.12 P Y T A J Ą C Y  Jedenasty archetyp, Doświadczenie Ciała, reprezentuje 
katalizator, który został przetworzony przez kompleks umysłu/ciała/ducha 
i jest nazywany Czarodziejką [Mocą], ponieważ wytwarza dalsze nasiona 
wzrostu. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 
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81.13 P Y T A J Ą C Y  Sygnifikator już omówiliśmy, więc przejdę do numeru 
trzynaście. Transformacja Ciała nazywana jest Śmiercią, ponieważ wraz ze 
śmiercią ciało przekształca się w ciało o wyższej wibracji w celu 
dodatkowej nauki. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Jest to słuszne i może być postrzegane jako dodatkowo 
słuszne, ponieważ każda chwila, a na pewno każdy dobowy okres 
cielesnego wcielenia, oferuje śmierć i odrodzenie temu, kto próbuje użyć 
oferowanego mu katalizatora. 

81.14 P Y T A J Ą C Y  I wreszcie, czternasty, Droga Ciała, nazywany jest Alchemikiem 
[Umiarkowaniem], ponieważ istnieje nieskończoność czasu na działanie 
różnych ciał w celu nauczenia się lekcji niezbędnych do ewolucji. Czy to 
jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Jest to mniej niż całkowicie poprawne, ponieważ Wielka 
Droga Ciała musi być postrzegana, podobnie jak wszystkie archetypy 
ciała, jako lustrzane odbicie siły działania umysłu.  

Ciało jest tworem umysłu i jest instrumentem manifestacji owoców 
umysłu i ducha. Dlatego możesz postrzegać ciało jako dostarczające 
atanor1, poprzez który alchemik manifestuje złoto. 

81.15 P Y T A J Ą C Y  Domyślam się, że sposobem na lepsze zrozumienie 
doświadczenia związanego z rozwojem, które jest kluczowe dla naszej 
pracy, jest porównanie tego, czego doświadczamy teraz, po opuszczeniu 
zasłony, z tym, co doświadczyliśmy przed tym czasem, zaczynając 
prawdopodobnie od początku tej oktawy doświadczenia, aby zobaczyć, 
jak weszliśmy w stan, w którym się teraz znajdujemy. Jeśli to jest do 
przyjęcia, chciałbym cofnąć się do samego początku tej oktawy 
doświadczenia, aby zbadać stan umysłu, ciała i ducha, jakie ewoluowały w 
tej oktawie. Czy to zadowalające, dopuszczalne? 

R A  Jestem Ra. Kierunek pytań należy do Ciebie. 

81.16 P Y T A J Ą C Y  Ra stwierdza, że ma wiedzę tylko o tej oktawie, ale wydaje się, 
że Ra ma pełną wiedzę o tej oktawie. Czy możesz mi powiedzieć, dlaczego 

                                                            
1  W tym kontekście atanor można zdefiniować jako „piec/ognisko; piec 

fermentacyjny, dawniej używany w alchemii, tak skonstruowany, aby utrzymywać 
jednolite i stałe ciepło.” 



234 KONTAKT Z RA: NAUCZANIE PRAWA JEDNOŚCI 

tak jest? 

R A  Jestem Ra. Po pierwsze, nie mamy pełnej wiedzy o tej oktawie. Istnieją 
części siódmej gęstości, które, chociaż opisane nam przez naszych 
nauczycieli, pozostają tajemnicze. Po drugie, doświadczyliśmy bardzo 
dużo dostępnego katalizatora uszlachetniania tej oktawy, a nasi 
nauczyciele pracowali z nami najdokładniej, abyśmy mogli być jednością 
ze wszystkim, co z kolei umożliwi nam ukończenie powrotu do wielkiej 
całości stworzenia. 

81.17 P Y T A J Ą C Y  Zatem Ra posiada wiedzę od pierwszych początków tej oktawy 
poprzez swoje obecne doświadczenie jako, jak mógłbym nazwać, wiedzę 
bezpośrednią lub empiryczną poprzez komunikację z tymi 
przestrzeniami/czasami i czasami/przestrzeniami, ale jeszcze nie 
wyewoluował lub przeniknął do siódmego poziomu. Czy to z grubsza 
poprawne stwierdzenie? 

R A  Jestem Ra. Tak. 

81.18 P Y T A J Ą C Y  Dlaczego Ra nie ma żadnej wiedzy o tym, co było przed 
początkiem tej oktawy? 

R A  Jestem Ra. Porównajmy oktawy z wyspami. Możliwe, że mieszkańcy 
wyspy nie są sami na sferze planetarnej, ale jeśli nie wynaleziono pojazdu 
oceanicznego, w którym można przetrwać, prawdziwa wiedza o innych 
wyspach jest możliwa tylko wtedy, gdy jakaś istota pojawi się wśród 
wyspiarzy i powie: „Jestem z innego miejsca”. To jest przybliżona 
analogia. Jednakże mamy dowody tego rodzaju, zarówno wcześniejszego 
stworzenia, jak i przyszłego stworzenia, ponieważ w strumieniu 
przestrzeni/czasu i czasu/przestrzeni widzimy te pozornie niejednoczesne 
zdarzenia. 

81.19 P Y T A J Ą C Y  No cóż, obecnie znajdujemy się w Galaktyce Drogi Mlecznej 
około 200 lub więcej milionów — korekta, około 200 miliardów — 
gwiazd, a są miliony i miliony tych wielkich galaktyk rozrzuconych potym 
co nazywamy przestrzenią. Zakładam, że według wiedzy Ra liczba tych 
galaktyk jest nieskończona? Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. To jest dokładnie poprawne i jest to ważny punkt. 

81.20 P Y T A J Ą C Y  Chodzi o to, że mamy jedność. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Jesteś spostrzegawczy. 
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81.21 P Y T A J Ą C Y  Więc jakiej części tych galaktyk Ra jest świadomy? Czy Ra 
doświadczył świadomości w wielu innych z tych galaktyk? 

R A  Jestem Ra. Nie. 

81.22 P Y T A J Ą C Y  Czy Ra ma jakiekolwiek doświadczenie, wiedzę lub podróżuje 
w takiej czy innej formie do którejkolwiek z tych innych galaktyk? 

R A  Jestem Ra. Tak. 

81.23 P Y T A J Ą C Y  Tylko... to nieistotne, ale mniej więcej do ilu innych z tych 
galaktyk Ra, powiedzmy, podróżował? 

R A  Jestem Ra. Otworzyliśmy nasze serca w promieniowaniu miłości do 
całego stworzenia. Około 90 procent kreacji na pewnym poziomie jest 
świadomych wysyłania i jest w stanie odpowiedzieć. Wszystkie 
nieskończone Logosy są jednym w świadomości miłości. To rodzaj 
kontaktu, który lubimy, raczej niż podróż. 

81.24 P Y T A J Ą C Y  Żebym tylko mógł się zorientować, o czym mówię, jakie są 
granice podróży Ra w sensie bezpośredniego doświadczania lub oglądania 
aktywności różnych miejsc? Czy to tylko w tej galaktyce, a jeśli tak, to 
jaka część tej galaktyki? A może zawiera jakieś inne galaktyki? 

R A  Jestem Ra. Chociaż byłoby możliwe, abyśmy poruszali się do woli w 
całym stworzeniu w obrębie tego Logosu – to znaczy w tak zwanej 
Galaktyce Drogi Mlecznej – przenosiliśmy się tam, gdzie byliśmy 
wzywani do służby; te lokalizacje są, powiedzmy, lokalne, włączając w to 
Alfa Centauri, planety waszego Układu Słonecznego, które nazywacie 
Słońcem, Cefeuszem i Zeta Reticuli. Przybyliśmy do tych sub-Logosów, 
będąc wzywani. 

81.25 P Y T A J Ą C Y  Czy wezwanie w każdym przypadku pochodziło od istot z 
trzeciej gęstości, czy też było to wzywanie z dodatkowych lub innych 
gęstości? 

R A  Jestem Ra. Ogólnie rzecz biorąc, to ostatnie przypuszczenie jest 
poprawne. W szczególnym przypadku sub-Logosu Słońca, trzecia gęstość 
jest gęstością wezwania. 

81.26 P Y T A J Ą C Y  Ra nie przemieszczał się wtedy w żadnym momencie do jednej 
z pozostałych większych galaktyk. Czy to jest poprawne? 
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R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

81.27 P Y T A J Ą C Y  Czy Ra ma wiedzę na przykład o jakiejkolwiek innej większej 
galaktyce lub świadomości lub czymkolwiek w tej galaktyce? 

R A  Jestem Ra. Zakładamy, że mówisz o możliwości poznania innych 
głównych galaktyk. Są wędrowcy z innych głównych galaktyk, których 
przyciągają konkretne potrzeby pojedynczego wezwania. Są wśród naszego 
kompleksu pamięci społecznej tacy, którzy stali się wędrowcami w innych 
głównych galaktykach.  

Tak więc istniała wiedza o innych głównych galaktykach, ponieważ dla 
kogoś, kogo osobowość, czyli kompleks umysłu/ciała/ducha, została 
skrystalizowana, wszechświat jest jednym miejscem i nie ma bariery w 
podróży.  

Jednakże nasza interpretacja twojego zapytania była pytaniem dotyczącym 
kompleksu pamięci społecznej podróżującego do innej większej galaktyki. 
Nie zrobiliśmy tego ani nie kontemplujemy tego, ponieważ możemy 
sięgnąć miłością naszymi sercami. 

81.28 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. W tej linii pytań staram się ustanowić bazę do 
zrozumienia podstaw nie tylko dla doświadczenia, które mamy teraz, ale 
także tego, w jaki sposób doznanie zostało uformowane i jak jest 
powiązane z całą resztą doświadczenia poprzez część oktawy, jak to 
rozumiemy. Zakładam zatem, że wszystkie te galaktyki to miliony... 
nieskończona liczba galaktyk, o których dopiero zaczynamy sobie 
uświadamiać za pomocą naszych teleskopów, wszystkie są tej samej 
oktawy. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

81.29 P Y T A J Ą C Y  Zastanawiałem się, czy w tym przypadku niektórzy wędrowcy z 
Ra udają się do innych głównych galaktyk (czyli opuszczają ten system 
ponad 200 miliardów gwiazd o soczewkowatym kształcie i udają się do 
innej gromady miliardów gwiazd i znajdując tam drogę do jakiejś 
planetarnej sytuacji), czy któryś z tych wędrowców napotkałby dualną 
biegunowość, którą mamy tutaj, zarówno biegunowość służenia sobie, jak 
i służenia innym? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

81.30 P Y T A J Ą C Y  Otóż, powiedziałeś wcześniej, że w kierunku centrum tej 
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galaktyki, wierzę – w tej, używając kiepskiego określenia, można by 
nazwać starszej części – nie znalazłbyś żadnej polaryzacji służenia sobie, ale 
to było, jak można by nazwać, późniejsze doświadczenie. Czy mam rację 
zakładając, że dotyczy to innych galaktyk, z którymi wędrowcy z Ra mają 
doświadczenie? Że w centrum tych galaktyk istniała tylko biegunowość 
„służenie innym”, a eksperyment rozpoczął się dalej w kierunku krawędzi 
galaktyki? 

R A  Jestem Ra. Różne Logosy i sub-Logosy miały różne metody 
dochodzenia do odkrycia skuteczności wolnej woli w intensyfikacji 
doświadczenia Stwórcy przez Stwórcę. Jednakże w każdym przypadku był 
to wzorzec. 

81.31 P Y T A J Ą C Y  Masz na myśli, że wzorzec jest taki, że polaryzacja służenia sobie 
pojawiła się dalej od centrum spirali galaktycznej? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

81.32 P Y T A J Ą C Y  Na podstawie tego przyjmę, że na początku oktawy mieliśmy 
rdzeń, w którym tworzyło się wiele galaktycznych spiral – i wiem, że jest 
to błędne w sensie ponadczasowości – ale tak jak wtedy uformowała się 
spirala zakładam, że w tej konkretnej oktawie eksperyment musiał się 
wtedy nieco z grubsza rozpocząć, jednocześnie w wielu, wielu 
pączkujących lub budujących się układach galaktycznych, poprzez 
eksperyment zasłaniania w celu rozszerzania wolnej woli. Czy w 
jakikolwiek sposób mam rację się z tym założeniem? 

R A  Jestem Ra. Masz dokładnie rację. 

Instrument ten jest niezwykle wrażliwy w tej przestrzeni/czasie i zużył 
większość przekazanej energii. Prosimy o jeszcze jedno pełne zapytanie w 
tej pracy. 

81.33 P Y T A J Ą C Y  Właściwie nie mam na ten temat wiele więcej poza założeniem, 
że w oktawie musiał istnieć jakiś rodzaj komunikacji, aby kiedy pierwszy 
eksperyment zaczął działać, znajomość tego następnie szybko 
rozprzestrzeniła się przez oktawę i została wychwycona przez inne 
pączkujące spirale galaktyczne, można by rzec. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. Być świadomym natury tej komunikacji, to być 
świadomym natury Logosu. Wiele z tego, co nazywacie stworzeniem, 
nigdy nie oddzieliło się od jedynego Logosu tej oktawy i znajduje się 
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wewnątrz Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikacja w takim 
środowisku to komunikacja komórek ciała. To, czego nauczył się jeden, 
jest znane wszystkim. Sub-Logosy były zatem w stanie udoskonalić 
odkrycia tego, co można by nazwać wcześniejszym sub-Logosem. 

Czy możemy zapytać, czy możemy odpowiedzieć na jakiekolwiek krótkie 
pytania podczas tej pracy? 

81.34 P Y T A J Ą C Y  Tylko czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument czuł się 
bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt? 

R A  Jestem Ra. Trudno jest określić poziomy energetyczne instrumentu i 
grupy wsparcia. Jesteśmy tego świadomi. Zaleca się jednak podjęcie 
wszelkich prób wejścia do każdej pracy z możliwie najbardziej 
pożądanymi konfiguracjami energii. 

Wszystko w porządku, przyjaciele. Jesteście sumienni i wyrównania są 
dobre. 

Jestem Ra. Zostawiam was w miłości i świetle Jednego Nieskończonego 
Stwórcy. Idźcie zatem naprzód, radując się mocą i pokojem 
Nieskończonego Stwórcy. Adonai. 
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82.0 R A  Jestem Ra. Pozdrawiam was, moi przyjaciele, w miłości i w świetle 
Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz. 

82.1 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś najpierw podać mi stan instrumentu? 

R A  Jestem Ra. Jest tak jak wcześniej stwierdzono. 

82.2 P Y T A J Ą C Y  Czy jest w ogóle coś, czego nie robimy, aby – poza 
wyeliminowaniem kontaktu – zwiększyć energię fizyczną instrumentu? 

R A  Jestem Ra. Istnieje możliwość/prawdopodobieństwo, że wirowanie 
wody z wyprostowanym kręgosłupem zmieni nieco zniekształcenie w 
kierunku tego, co nazywacie bólem, którego ta istota doświadcza w 
obszarze grzbietowym na ciągłym poziomie. To z kolei może w pewnym 
stopniu pomóc w zniekształceniu w kierunku wzrostu energii fizycznej. 

82.3 P Y T A J Ą C Y  Jim ma osobiste pytanie, które nie ma być publikowane1. Pyta: 
„Wydaje się, że moja praca nad równoważeniem zmieniła się z bardziej 
peryferyjnych zagadnień, takich jak cierpliwość/niecierpliwość, na uczenie 
się otwierania w bezwarunkowej miłości, do zaakceptowania siebie jako 
całości i doskonałości, a następnie do zaakceptowania siebie jako Stwórcy. 
Jeśli jest to normalna progresja skupienia na równoważeniu, czy nie 
byłoby bardziej efektywne, gdy to zostanie odkryte, aby osoba pracowała 
nad akceptacją siebie jako Stwórcy, zamiast pracować peryferyjnie nad 
drugorzędnymi i trzeciorzędnymi skutkami nieakceptowania siebie?” 

                                                            
1  Jim pisze: „Don zadał mi to pytanie i nie pamiętam, dlaczego poprzedził je mówiąc 

do Ra, że nie zostanie ono opublikowane. Ponieważ Ra odpowiedział na pytanie z 
takim przeświadczeniem, nie opublikowaliśmy tego pytania w pierwotnej 
publikacji. Ale Carla i ja zmieniliśmy nasze zdanie, gdy wiele lat  później nadszedł 
czas na wydanie Księgi V. Jest dla mnie jasne, że informacje zawarte w tym 
pytaniu i odpowiedzi mogą być bardzo pomocne dla poszukiwaczy prawdy. Wiem, 
że zarówno Don, jak i Ra chcieliby, aby produkt ich wysiłków był oferowany jako 
służba innym, o ile nie byłoby możliwego naruszenia wolnej woli lub jakiejkolwiek 
innej sprawy pobocznej.” 
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R A  Jestem Ra. Termin efektywność ma mylące konotacje. W kontekście 
wykonywania pracy w dyscyplinach osobowości, aby mieć większą 
skuteczność w centralnej akceptacji jaźni, konieczne jest najpierw 
poznanie zniekształceń jaźni, które istota akceptuje. Każda myśl i potrzeba 
działania muszą być następnie przeanalizowane pod kątem dokładnego 
uzasadnienia zniekształceń wszelkich reakcji. Proces ten prowadzi do 
bardziej centralnego zadania akceptacji. Jednakże ościeżnica musi być na 
miejscu przed wybudowaniem konstrukcji. 

82.4 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Chciałabym rozważyć stan w czasie lub pozycji, 
można by powiedzieć – jeśli czas jest złym słowem – tuż przed początkiem 
tej oktawy doświadczenia. Zakładam, że tuż przed początkiem tej oktawy 
inteligentna nieskończoność stworzyła i doświadczyła już jedną lub więcej 
poprzednich oktaw. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Zakładasz poprawnie. Jednakże takie zdanie byłoby 
bardziej pouczające - nieskończona inteligencja doświadczyła poprzednich 
oktaw. 

82.5 P Y T A J Ą C Y  Czy Ra ma jakąkolwiek wiedzę na temat liczby poprzednich 
oktaw; a jeśli tak, to ile? 

R A  Jestem Ra. O ile nam wiadomo, znajdujemy się w nieskończonym 
stworzeniu. Nie ma liczenia. 

82.6 P Y T A J Ą C Y  Tak właśnie myślałem, że to możesz powiedzieć. Czy mam 
rację zakładając, że na początku tej oktawy, z tego, co nazwałbym pustką 
przestrzeni, nasiona nieskończonej liczby systemów galaktycznych, takich 
jak Droga Mleczna, pojawiły się i rosły w formie spirali jednocześnie? 

R A  Jestem Ra. Istnieją podwójne obszary potencjalnego pomieszania. Po 
pierwsze, powiedzmy, że podstawowa koncepcja jest dość dobrze 
sformułowana.  

Teraz zajmiemy się pomieszaniem. Natura prawdziwej jednoczesności jest 
taka, że w rzeczywistości wszystko jest równoczesne. Jednakże w waszych 
sposobach percepcji być może bardziej właściwie postrzegalibyście zasianie 
stworzenia jako wzrost z centrum lub rdzenia na zewnątrz.  

Drugie pomieszanie dotyczy terminu „pustka”. Zastąpilibyśmy 
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rzeczownikiem „plenum”.2 

82.7 P Y T A J Ą C Y  Zatem, gdybym obserwował w tym czasie początek oktawy 
przez teleskop, powiedzmy z tej pozycji, to czy widziałbym środek wielu, 
wielu galaktyk pojawiających się i każda z nich rozszerzająca się na 
zewnątrz w stanie spiralnym przez to, co uznalibyśmy za miliardy lat? Ale 
spirale rozszerzające się na zewnątrz w przybliżeniu z szybkością, jaką 
uznalibyśmy za tę samą, tak że wszystkie te galaktyki zaczęły się jako 
pierwsza plamka światła w tym samym czasie, a potem rozchodziły się 
mniej więcej z takim samym tempem? Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Zapytanie zawiera mylące elementy. Istnieje centrum 
nieskończoności. Z tego centrum wszystko się rozprzestrzenia. Dlatego 
istnieją centra stworzenia, galaktyk, systemów gwiezdnych, systemów 
planetarnych i świadomości. W każdym przypadku możesz zobaczyć 
wzrost od środka na zewnątrz. W ten sposób możesz postrzegać swoje 
zapytanie jako zbyt ogólne w założeniu. 

82.8 P Y T A J Ą C Y  Rozważając tylko naszą Galaktykę Drogi Mlecznej: Na 
początku zakładam, że pierwsza... czy pierwszym zdarzeniem, jakie 
mogliśmy obecnie znaleźć za pomocą naszego aparatu fizycznego... czy 
pierwszym zdarzeniem było pojawienie się gwiazdy o naturze naszego 
Słońca? 

R A  Jestem Ra. W przypadku systemów galaktycznych pierwszą 
manifestacją Logosu jest skupisko systemów centralnych, które 
wytwarzają wirujące na zewnątrz energie, wytwarzając z kolei dalsze centra 
energii dla Logosu lub tego, co nazwalibyście gwiazdami. 

82.9 P Y T A J Ą C Y  Czy zatem te centralne pierwotne kreacje są gromadą tego, co 
nazywamy gwiazdami? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. Jednak im bliżej, powiedzmy, początku 
manifestacji Logosu jest gwiazda, tym bardziej uczestniczy w Jednej 
Pierwotnej Myśli. 

82.10 P Y T A J Ą C Y  Dlaczego to uczestniczenie w Pierwotnej Myśli ma gradient 
promieniowo na zewnątrz? Tak rozumiem twoje stwierdzenie. 
                                                            

2  W tym kontekście plenum można zdefiniować jako „przestrzeń wypełnioną [w 
przeciwieństwie do pustej]”. 
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Y R A  Jestem Ra. Taki jest plan Jednego Nieskończonego Stwórcy. Jedna 
Pierwotna Myśl jest zbiorem wszystkich poprzednich, jeśli użyjesz tego 
terminu, doświadczeń Stwórcy przez Stwórcę.  

Kiedy decyduje się poznać Siebie, generuje siebie w tym plenum, pełnym 
chwały i mocy Jedynego Nieskończonego Stwórcy, który manifestuje się 
w waszych percepcjach jako przestrzeń lub przestrzeń zewnętrzna. Każde 
pokolenie tej wiedzy rodzi wiedzę, która ma zdolność, poprzez wolną 
wolę, wybrać metody poznania Siebie. 

Dlatego stopniowo, krok po kroku, Stwórca staje się tym, co może poznać 
samego Siebie, a części Stwórcy uczestniczą mniej czysto w mocy 
pierwotnego słowa lub myśli. Ma to na celu udoskonalenie Jednej 
Pierwotnej Myśli. Stwórca właściwie nie tworzy, lecz doświadcza sam 
Siebie. 

82.11 P Y T A J Ą C Y  Jaka była forma, stan lub doświadczenie pierwszego podziału 
świadomości, które nastąpiło na początku tej oktawy, na początku tego 
galaktycznego doświadczenia? 

R A  Jestem Ra. Dotykamy poprzedniego materiału.3 Zbiorem poprzedniej 
oktawy był Stwórca Miłości objawiającej się w umyśle, ciele i duchu. Ta 
forma Stwórcy doświadczającego Siebie może być, być może, postrzegana 
jako pierwszy podział. 

82.12 P Y T A J Ą C Y  Mnie interesowało konkretnie, jak w tej oktawie pojawił się ten 
pierwszy podział. Ciekawiło mnie, czy przeszedł przez pierwszą, drugą, 
trzecią, czwartą, piątą itd. gęstość?  

Chciałbym wziąć pierwsze kompleksy umysłu/ciała/ducha i prześledzić ich 
doświadczenie od samego początku do chwili obecnej, aby lepiej 
zrozumieć stan, w jakim się teraz znajdujemy, porównując go z tym 
pierwotnym rozwojem. Czy mógłbyś mi powiedzieć dokładnie, jak do 
tego doszło, jeśli chodzi o formowanie się planet i wzrost poprzez gęstości, 
jeśli tak to się stało, proszę? 

R A  Jestem Ra. Twoje pytania wydają się bardziej zagmatwane niż 
podstawowe zniekształcenia mentalne w tym obszarze. Porozmawiajmy 

                                                            
3  Pierwotnie omawiane w 78.10. 
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ogólnie, a być może znajdziesz mniej zagmatwaną i prostszą metodę 
pozyskiwania informacji w tym obszarze. 

Bardzo dużo stworzenia zostało zamanifestowane bez użycia pojęć 
związanych ze świadomością, jaką znacie. Samo stworzenie jest formą 
świadomości, która jest zjednoczona – Logos jest jednym wielkim sercem 
stworzenia.  

Najcenniejszym do rozważenia jest proces ewolucji w tym okresie, który 
może być postrzegany jako ponadczasowy, ponieważ na tle tej zasadniczej 
jedności tkanki stworzenia odnajdujemy ostateczny rozwój Logosów, 
które wybrały tę część zebranej świadomości Stwórcy, aby iść naprzód z 
procesem poznania siebie. 

Ponieważ okazało się, że skuteczne jest wykorzystanie różnych gęstości, 
które są ustalone w każdej oktawie, w celu stworzenia warunków, w 
których mogłyby istnieć samoświadome sub-Logosy, przeprowadzono to 
na całym porośniętym kwiatami polu, jak sugeruje twoje porównanie, 
Jednego Nieskończonego Stworzenia. 

Pierwsze istoty umysłu, ciała i ducha nie były kompleksem. 
Doświadczenie umysłów/ciał/duchów na początku tej oktawy 
doświadczenia było pojedyncze. Nie było zapominania trzeciej gęstości. 
Nie było zasłony. Lekcje trzeciej gęstości są predestynowane przez samą 
naturę tempa wibracji doświadczanych podczas tej konkretnej gęstości i 
przez naturę skoku kwantowego do doświadczeń wibracyjnych czwartej 
gęstości. 

82.13 P Y T A J Ą C Y  Czy mam więc rację, zakładając, że pierwszymi 
doświadczeniami umysłu/ciała/ducha, gdy ta galaktyka postępowała w 
rozwoju, były tymi, które przeszły przez gęstości; to jest proces, o którym 
mówiliśmy, wychodzenia z drugiej gęstości. Weźmy na przykład 
konkretną planetę, jedną z bardzo wczesnych planet powstałych w pobliżu 
centrum galaktyki. Zakładam, że planeta zestaliła się w pierwszej gęstości, 
że życie pojawiło się w drugiej gęstości i wszystkie kompleksy 
umysłu/ciała/ducha z trzeciej gęstości wyszły z drugiej gęstości na tej 
planecie i ewoluowały w trzeciej. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. To jest hipotetycznie poprawne. 

82.14 P Y T A J Ą C Y  Czy rzeczywiście to się stało w ten sposób na niektórych 
planetach lub na dużym procencie planet w pobliżu centrum tej 
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galaktyki? 

R A  Jestem Ra. Nasza wiedza jest ograniczona. Znamy początek, ale nie 
możemy potwierdzić dokładnych doświadczeń tych rzeczy, które miały 
miejsce przed nami. Znasz naturę nauczania historycznego. Na naszym 
poziomie uczenia się/nauczania możemy spodziewać się niewielkich 
zniekształceń. Nie możemy jednak z całą pewnością powiedzieć, że nie ma 
zniekształceń, ponieważ mówimy o konkretnych zdarzeniach, których 
świadomie nie byliśmy częścią. Rozumiemy, że twoje przypuszczenie jest 
poprawne. Tak więc stawiamy hipotezę. 

82.15 P Y T A J Ą C Y  W szczególności staram się najpierw uchwycić zrozumienie 
procesu doświadczania w trzeciej gęstości przed zasłoną, abym mógł lepiej 
zrozumieć obecny proces. Otóż, jak rozumiem, kompleksy 
umysłu/ciała/ducha4 przeszły przez proces tego, co nazywamy fizyczną 
inkarnacją w tej gęstości, ale nie było zapomnienia. Jaka była korzyść lub 
cel fizycznej inkarnacji, kiedy nie było zapomnienia? 

R A  Jestem Ra. Celem inkarnacji w trzeciej gęstości jest poznanie Dróg 
Miłości. 

82.16 P Y T A J Ą C Y  Wydaje mi się, że nie powiedziałem tego dokładnie. Chodzi mi 
o to, że skoro nie było zapominania, skoro kompleksy umysłu/ciała/ducha 
miały świadomość, w tym, co nazywamy fizycznym wcieleniem, wiedziały 
to samo, czego nie wiedziałyby w fizycznym wcieleniu. Jaki był 
mechanizm nauczania, który nauczał tej Drogi Miłości, w ciele fizycznym 
trzeciej gęstości przed procesem zapominania? 

R A  Jestem Ra. Prosimy o pozwolenie na udzielenie odpowiedzi na to 
pytanie w sposób pośredni, ponieważ postrzegamy obszar, w którym 
możemy być pomocni. 

82.17 P Y T A J Ą C Y  Oczywiście. 

R A  Jestem Ra. Twoje pytania wydają się zmierzać do 
możliwości/prawdopodobieństwa, że mechanizmy doświadczania w 
trzeciej gęstości są inne, jeśli próbuje ich umysł/ciało/duch, a nie 
kompleks umysłu/ciała/ducha. Natura trzeciej gęstości jest stała. Jego 

                                                            
4 Pytający wskazuje na „kompleksy umysłu/ciała/ducha”, ale odnosi się do 

„umysłów/ciał/duchów”. 
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sposobów należy uczyć się tak samo teraz i zawsze.  

Tak więc, bez względu na to, w jakiej formie istota stoi przed tymi 
lekcjami, lekcje i mechanizmy są takie same. Stwórca nauczy się od Siebie. 
Każda istota ma niezamanifestowane fragmenty uczenia się i, co 
najważniejsze, uczenie się, które wiąże się z innymi jaźniami. 

82.18 P Y T A J Ą C Y  Wtedy przed procesem zapominania nie istniało pojęcie 
niczego poza polaryzacją służenia innym. Jakie społeczeństwa i 
doświadczenia w trzeciej gęstości powstały i ewoluowały w tym stanie? 

R A  Jestem Ra. W naszym przekonaniu takie warunki stworzyły sytuację 
najbardziej bladego węzła doświadczeń, w którym pobierano lekcje ze 
względną szybkością żółwia do geparda. 

82.19 P Y T A J Ą C Y  Czy takie społeczeństwa ewoluowały wraz z technologiami o 
złożonym charakterze, czy były one dość proste? Czy możesz dać mi 
ogólne pojęcie o ewolucji, która byłaby funkcją tego, co nazwalibyśmy 
aktywnością intelektualną? 

R A  Jestem Ra. W każdych okolicznościach w społeczeństwach istnieje 
nieskończona różnorodność. Istniało wiele wysoce zaawansowanych 
technologicznie społeczeństw, które rozwijały się dzięki łatwości uzyskania 
pożądanego rezultatu, gdy ktoś przebywa w stanie, który można uznać za 
stan ciągłej potencjalnej inspiracji.  

To, czego brakowało nawet najbardziej wyrafinowanej, według waszych 
terminów, strukturze społecznej, biorąc pod uwagę nieskomplikowaną 
naturę jej istot, było tym, co moglibyście nazwać wolą lub, używając 
bardziej plebejskiego terminu, werwy lub élan vital [fr. „pęd życiowy”]. 

82.20 P Y T A J Ą C Y  Czy wysoce technologiczne społeczeństwa ewoluowały, 
podróżując przez to, co nazywamy kosmosem, na inne planety lub inne 
układy planetarne? Czy niektóre z nich to zrobily? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

82.21 P Y T A J Ą C Y  A zatem, mimo że, z naszego punktu widzenia, było wielkie 
doświadczenie ewolucyjne, w pewnym momencie ewoluujący Logos 
uznał, że odpowiedni jest eksperyment, aby stworzyć większe 
doświadczenie. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. To jest poprawne i może zyskać na komentarzu. Logos jest 
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świadomy natury wymogu trzeciej gęstości dla tego, co nazwaliście 
ukończeniem nauki. Wszystkie poprzednie, jeśli użyć tego określenia, 
eksperymenty, choć owocujące wieloma doświadczeniami, pozbawione 
były tego, co uważano za kluczowy składnik: polaryzacji.  

Doświadczenie miało na tyle małą tendencję do polaryzowania istot, że 
istoty notorycznie powtarzały cykle trzeciej gęstości wielokrotnie. 
Pożądane było udostępnienie potencjału polaryzacji. 

82.22 P Y T A J Ą C Y  Ponieważ jedyną możliwością w tym konkretnym czasie, jak ja 
to widzę, była polaryzacja w służbie innym, to z tego co powiedziałeś 
muszę wywnioskować, że chociaż wszyscy byli świadomi tej konieczności 
służenia innym nie byli w stanie tego osiągnąć. Jaka była wówczas 
konfiguracja umysłu kompleksów umysłu/ciała/ducha?5 Czy byli 
świadomi konieczności polaryzacji, czy nie byli tego świadomi? A jeśli tak, 
to dlaczego tak trudno było im służyć innym w stopniu niezbędnym do 
ukończenia nauki, skoro była to jedyna możliwa polaryzacja? 

R A  Jestem Ra. Rozważ, jeśli chcesz, skłonność tych, którzy są bosko 
szczęśliwi, jak nazywasz to zniekształcenie, do odczuwania niewielkiej 
potrzeby zmiany lub poprawy swojego stanu. Taki jest wynik 
umysłu/ciała/ducha, który nie jest kompleksem. 

Istnieje możliwość miłości do innych jaźni i służenia innym jaźniom, ale 
w jaźni istnieje przytłaczająca świadomość Stwórcy. Połączenie ze Stwórcą 
jest takim jak połączenie pępowiną. Bezpieczeństwo jest całkowite. 
Dlatego żadna miłość nie jest strasznie ważna; żaden ból strasznie 
przerażający; dlatego nie podejmuje się żadnego wysiłku, by służyć miłości 
lub czerpać korzyści ze strachu. 

82.23 P Y T A J Ą C Y  Wydaje się, że mógłbyś dokonać analogii w naszej obecnej iluzji 
do tych, którzy urodzili się w skrajnym bogactwie i bezpieczeństwie. Czy 
to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Jesteś spostrzegawczy, w ścisłych granicach tego 
porównania. 

82.24 P Y T A J Ą C Y   Obecnie prowadzimy aktywności pomiędzy fizycznymi 

                                                            
5  Pytający wskazuje na „kompleksy umysłu/ciała/ducha”, ale odnosi się do 

„umysłów/ciał/duchów”. 
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wcieleniami zwanymi uzdrowieniem i przeglądem wcielenia. Czy coś 
podobnego miało miejsce przed zasłoną pomiędzy fizycznymi 
wcieleniami? 

R A  Jestem Ra. Pierwotna struktura tego procesu była zawsze na swoim 
miejscu, ale tam, gdzie nie było krzywdy, nie ma potrzeby uzdrowienia.  

To również, jak się wydaje, niepokoiło Logosy, które zdawały sobie 
sprawę, że bez potrzeby rozumienia, rozumienie pozostanie na zawsze 
nieukończone. Prosimy o wybaczenie za użycie tej mylącej nazwy, ale w 
waszym języku brakuje kompleksów wibracji dźwiękowych dla tej ogólnej 
koncepcji. 

82.25 P Y T A J Ą C Y  Nie pojmuję zbyt dobrze stanu inkarnacji i czasu między 
inkarnacją, przed zasłoną, ponieważ nie rozumiem, jaka była różnica, poza 
manifestacją ciała żółtego promienia trzeciej gęstości. Czy była jakaś 
mentalna różnica w tym, co nazywamy śmiercią? Czy istniała – nie widzę 
potrzeby tego, co nazywamy przeglądem wcielenia, jeśli świadomość była 
nieprzerwana. Czy mógłbyś mi wyjaśnić ten punkt? 

R A  Jestem Ra. Żadna część Stwórcy nie kontroluje kursu, używając 
waszych terminów związanych z doświadczeniem. Każde wcielenie ma być 
kursem w poznanie Stwórcy przez Siebie.  

Przegląd lub, powiedzmy, kontynuując metaforę, każdy test jest integralną 
częścią procesu poznania Stwórcy przez samego siebie. Każde wcielenie 
zakończy się takim testem. Dzieje się tak po to, aby część Stwórcy mogła 
przyswoić doświadczenia w żółtym promieniu, fizycznej trzeciej gęstości, 
ocenić zdobyte uprzedzenia, a następnie wybrać, albo za pomocą 
automatycznie udzielanej pomocy, albo przez siebie, warunki następnego 
wcielenia. 

82.26 P Y T A J Ą C Y  Przed zasłoną, podczas przeglądu inkarnacji, czy istoty w 
tamtym czasie były świadome, że to, co próbowały zrobić, było 
wystarczająco spolaryzowane, by ukończyć naukę? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

82.27 P Y T A J Ą C Y  Zakładam więc, że ta świadomość została w jakiś sposób 
zmniejszona, gdy weszli we wcielony stan żółtego promienia trzeciej 
gęstości, mimo iż nie było zasłony. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. To jest wyraźnie niepoprawne. 
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82.28 P Y T A J Ą C Y  OK. To jest centralny, ważny punkt. Dlaczego więc tak było… 
Odpowiedziałeś na to pytanie, ale wydaje mi się, że gdyby polaryzacja 
była oczywistą rzeczą, włożono by więcej wysiłku w polaryzację. Zobaczę, 
czy mogę to stwierdzić. Przed zasłoną istniała świadomość potrzeby 
polaryzacji w kierunku służenia innym w trzeciej gęstości przez wszystkie 
istoty, czy to wcielone w ciałach żółtego promienia trzeciej gęstości, czy 
też pomiędzy inkarnacjami.  

Jaki był… Zakładam zatem, że stan, o którym mówiliśmy wcześniej, stan 
bogactwa, można powiedzieć, był obecny w całym spektrum 
doświadczenia, czy to pomiędzy wcieleniami, czy podczas wcielenia, a 
istoty po prostu nie mogły [chichot] wzbudzić pragnienia ani 
zamanifestować pragnienia stworzenia tej polaryzacji niezbędnej do 
ukończenia nauki. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Zaczynasz rozumieć sytuację. Kontynuujmy metaforę 
uczenia się, ale rozważmy uczonego jako istotę w młodszych latach 
procesu szkolnego. Istota jest karmiona, ubierana i chroniona bez względu 
na to, czy praca szkolna została ukończona. Dlatego istota nie odrabia 
pracy domowej, ale raczej cieszy się zabawą, posiłkiem i wakacjami. 
Dopóki nie ma powodu, aby chcieć się doskonalić, większość istot nie 
będzie próbowała się doskonalić. 

82.29 P Y T A J Ą C Y  Na dużo wcześniejszej sesji6 stwierdziłeś, że konieczne jest 
spolaryzowanie się ciut powyżej 50% w służbie sobie, aby być dającym się 
zebrać do pozytywnej czwartej gęstości.7 Czy ten warunek był taki sam w 
czasie przed zasłoną? Ta sama procentowa polaryzacja? 

R A  Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne zapytanie tej pracy. 

Odpowiedź na pytanie nie jest łatwa, ponieważ koncepcja służenia sobie 
nie dominowała przed tym, co nazywamy procesem zasłaniania. 
Konieczność przejścia do czwartej gęstości to umiejętność używania, 
przyjmowania i cieszenia się pewną intensywnością białego światła 
Jedynego Nieskończonego Stwórcy. W waszych warunkach, w waszym 

                                                            
6  Stwierdzono w 17.31. 
7  To stwierdzenie jest niepoprawnie sformułowane. Prawidłowo, istota musiałaby 

spolaryzować się więcej niż w 50% służby innym (lub mniej niż 50% służby sobie) 
aby móc być zebraną do pozytywnej czwartej gęstości. Wygląda na to, że Ra pojął 
intencję pytania Dona bez poprawienia błędu. 
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węźle przestrzeni/czasu, ta zdolność może być mierzona wcześniej 
podanymi wartościami procentowymi służby. 

Przed procesem zasłaniania miarą byłaby istota wchodząca po schodach, 
gdzie każdy stopień został nasycony określoną jakością światła. Stopień, 
na którym zatrzymała się istota, byłby albo światłem trzeciej gęstości, albo 
światłem czwartej gęstości. Pomiędzy dwoma schodami znajduje się próg. 
Przekroczenie tego progu jest trudne. Można powiedzieć, że na krawędzi 
każdej gęstości występuje opór. 

Zdolność wiary lub woli musi być zrozumiana, pielęgnowana i rozwijana, 
aby pozyskać istotę, która szuka poza granicami trzeciej gęstości. Te 
istoty, które nie odrabiają pracy domowej, choćby były jak najbardziej 
uprzejme, nie przechodzą. To właśnie ta sytuacja stanęła przed Logosami 
przed wprowadzeniem procesu zasłaniania do empirycznego kontinuum 
trzeciej gęstości. 

Czy możemy zapytać, czy są jakieś krótkie pytania podczasj tej pracy? 

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

R A  Jestem Ra. Wszystkie parametry są spełnione. Pozostańcie zjednoczeni 
w miłości i dziękczynieniu. Dziękujemy za sumienność w odniesieniu do 
przyborów. 

Jestem Ra. Zostawiam was w miłości i świetle Jednego Nieskończonego 
Wspaniałego Stwórcy. Idźcie zatem, radując się wesoło w mocy i pokoju 
Jedynego Stwórcy. Adonai. 



 

SESJA 83. 
5 KWIETNIA 1982  

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

83.1 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś najpierw podać mi stan instrumentu? 

R A  Jestem Ra. Jest tak jak wcześniej stwierdzono. 

83.2 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś mi powiedzieć, dlaczego instrument teraz 
przybiera na wadze zamiast tracić ją po sesji? 

R A  Jestem Ra. Zakładanie, że instrument zyskuje na wadze fizycznego 
kompleksu ciała z powodu sesji lub pracy z Ra, jest błędem.  

Instrument nie ma już żadnego fizycznego materiału, który w 
jakimkolwiek możliwym do zaobserwowania stopniu musi być użyty, aby 
ten kontakt wystąpił. Wynika to z determinacji grupy, że instrument nie 
będzie wykorzystywał niezbędnej energii życiowej, ponieważ poziom 
kompleksu energii fizycznej jest w deficycie. Ponieważ zatem energia dla 
tych kontaktów jest produktem transferu energii, instrument nie musi już 
płacić tej fizycznej ceny. Dlatego instrument nie traci na wadze. 

Jednak przyrost masy ciała, jak się pojawia, jest wypadkową dwóch 
czynników. Jednym z nich jest wzrastająca wrażliwość tego fizycznego 
wehikułu na wszystko, co jest przed nim umieszczone, łącznie z tym, na 
co jest on zniekształcony w sposób, który nazwalibyście alergią. Drugim 
czynnikiem jest pobudzanie tych trudności. 

Na szczęście perspektywa tego kontaktu i wcielenia tej istoty nie jest 
zniekształcona w kierunku przejadania się, ponieważ przeciążenie tego 
mocno zniekształconego kompleksu fizycznego przesłoniłoby nawet 
najgorętsze afirmacje zdrowia/choroby i zwróciło instrument w kierunku 
zaburzeń choroby/zdrowia lub w skrajnym przypadku, śmierci fizycznej. 

83.3 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Zadam tutaj dość długie, złożone pytanie i prosiłbym 
o udzielenie odpowiedzi na każdą część tego pytania, jeśli istniała znacząca 
różnica przed zasłoną niż po niej, abym mógł zrozumieć jak to, czego 
teraz doświadczamy, jest wykorzystywane do lepszej polaryzacji. 

Pytanie, czy istnieje jakaś znacząca różnica i jaka była to różnica przed 
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zasłoną w następujących kwestiach podczas inkarnacji w trzeciej gęstości: 
sen, sny, ból fizyczny, ból psychiczny, seks, choroba, programowanie 
katalizatora, katalizator losowy, relacje lub komunikacja z wyższą jaźnią 
lub z całością umysłu/ciała/ducha, czy też z jakimikolwiek innymi 
funkcjami umysłu, ciała lub ducha przed zasłoną, które byłyby znaczące w 
odniesieniu do ich różnicy po zasłonie? 

R A  Jestem Ra. Po pierwsze, ustalmy, że zarówno przed jak i po zasłonie 
istniały te same warunki w czasie/przestrzeni; oznacza to, że proces 
zasłaniania jest zjawiskiem przestrzeni/czasu. 

Po drugie, charakter doświadczenia został drastycznie zmieniony przez 
proces zasłaniania. W niektórych przypadkach, takich jak śnienie i 
kontakt z wyższą jaźnią, doświadczenie było ilościowo różne ze względu 
na fakt, że zasłona jest główną przyczyną wartości snów i jest również 
jedynymi drzwiami, przed którymi musi stanąć wyższe ja oczekując na 
wejście. 

Przed zakryciem sny nie miały na celu wykorzystania tak zwanej 
nieświadomości do dalszego wykorzystania katalizatora, ale były używane 
do uczenia się/nauczania od nauczycieli/uczących się w wewnętrznych 
planach, jak również tych o zewnętrznym pochodzeniu z wyższej gęstości.  

Kiedy zajmujesz się każdym tematem, o którym mówiłeś, możesz 
zaobserwować, podczas procesu zasłaniania, nie zmianę ilościową w 
doznaniu, ale zmianę jakościową. 

Jako przykład wybierzmy wasze seksualne czynności przekazywania 
energii. Jeśli chcesz szczegółowo omówić inne tematy, prosimy o 
bezzwłoczne zapytanie. W przypadku aktywności seksualnej osób nie 
przebywających za zasłoną, każda czynność była transferem. Były pewne 
transfery siły. Większość z nich była raczej osłabiona w sile transferu z 
powodu braku zasłaniania. 

W trzeciej gęstości istoty próbują nauczyć się Dróg Miłości. Jeśli widać, że 
wszyscy są jedną istotą, niezdyscyplinowanej osobowości staje się znacznie 
trudniej wybrać jednego partnera, a tym samym rozpocząć program 
służby. Jest o wiele bardziej prawdopodobne, że energia seksualna zostanie 
rozproszona bardziej losowo, bez wielkiej radości lub wielkiego smutku w 
zależności od tych doświadczeń. 
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Dlatego transfer energii zielonego promienia, prawie bez wyjątku w 
przypadku transferu energii seksualnej przed zakryciem, pozostaje 
osłabiony i bez znaczącej krystalizacji. Transfery energii seksualnej i 
blokady po zasłonie zostały omówione wcześniej.1 

Może się wydawać, że jest to bardziej złożone badanie, ale o wiele 
wydajniejsze w krystalizacji tych, którzy szukają centrum energii zielonego 
promienia. 

83.4 P Y T A J Ą C Y  Weźmy zatem, skoro jesteśmy przy temacie seksu, sytuację 
przed i po zasłonie z chorobami, w tym przypadku chorobami 
wenerycznymi. Czy ten rodzaj choroby istniał przed zasłoną? 

R A  Jestem Ra. Było coś, co nazywa się chorobą, zarówno tego typu, jak i 
innych, przed i po tym wielkim eksperymencie. Jednakże, ponieważ 
choroba weneryczna jest w dużej mierze funkcją form myślowych o 
zniekształconej naturze, które są związane z blokadą energii seksualnej, 
choroba weneryczna jest prawie w całości produktem interakcji 
kompleksów umysłu/ciała/ducha po zasłonie. 

83.5 P Y T A J Ą C Y  Wspomniałeś, że istniały one w niewielkim stopniu przed 
zasłoną. Jakie było źródło ich rozwoju przed procesem zasłaniania? 

R A  Jestem Ra. Źródło było tak losowe, jak charakter zniekształceń 
chorobowych w ogóle. Każda porcja kompleksu ciała jest cały czas w 
stanie wzrostu. Odwrócenie tego jest postrzegane jako choroba i ma 
łagodną funkcję zakończenia inkarnacji w odpowiednim węźle 
przestrzeni/czasu. Taka była natura choroby, łącznie z tą, którą nazywacie 
weneryczną. 

83.6 P Y T A J Ą C Y  Wygłoszę stwierdzenie, a ty możesz mnie poprawić. Widząc 
naturę działania choroby, szczególnie przed zasłoną, wydaje mi się, że 
Logos zdecydował się na program, w którym indywidualny 
umysł/ciało/duch będzie nadal wzrastał w umyśle, a ciało będzie 
odpowiednikiem trzeciej gęstości tego umysłu, a wzrost byłby ciągły, 
chyba że z jakiegoś powodu byłby brak wzrostu lub niezdolność umysłu 
do kontynuacji wzorców wzrostu.  

Gdyby ten wzrost zwolnił lub zatrzymał się, wtedy to, co nazywamy 

                                                            
1  Omówiono wcześniej w 26.38, 31,2-5 i 32,2-7. 
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chorobą, działałoby w taki sposób, aby ostatecznie zakończyć to fizyczne 
doświadczenie, tak aby można było rozpocząć nowe fizyczne 
doświadczenie, aby kontynuować proces wzrostu po dokonaniu przeglądu 
całego procesu między wcieleniami. Czy mógłbyś rozjaśnić moje myślenie 
na ten temat, proszę? 

R A  Jestem Ra. Twoje myślenie na ten temat jest wystarczająco jasne. 

83.7 P Y T A J Ą C Y  Jednej rzeczy nie rozumiem, dlaczego, gdyby nie było zasłony, 
przegląd inkarnacji po inkarnacji miałby pomóc w procesie, skoro wydaje 
mi się, że istota powinna już być świadoma tego, co się działo. Być może 
ma to związek z naturą przestrzeni/czasu i czasu/przestrzeni. Czy mógłbyś 
to wyjaśnić, proszę? 

R A  Jestem Ra. Prawdą jest, że natura czasu/przestrzeni jest taka, że całe 
życie może być postrzegane jako książka lub zapis, przestudiowane, 
przekartkowane i ponownie przeczytane strony. Jednak wartość przeglądu 
polega na testowaniu, a nie na studiowaniu. Podczas testowania, kiedy 
test jest prawdziwy, destylacje wszystkich badań są jasne. 

Podczas procesu studiowania (który możesz nazwać inkarnacją), 
niezależnie od świadomości istoty o zachodzącym procesie, materiał jest 
rozpraszany, a nadmierna uwaga jest prawie nieuchronnie przywiązywana 
do szczegółów. 

Testowanie po ustaniu stanu inkarnacji nie jest testowaniem, które polega 
na prawidłowym zapamiętaniu wielu szczegółów. To sprawdzanie jest 
raczej obserwacją siebie przez siebie, często z pomocą, jak już 
powiedzieliśmy. W tej obserwacji widać sumę wszystkich szczegółowych 
badań: to jest postawa lub zespół postaw, które wpływają na świadomość 
umysłu/ciała/ducha. 

83.8 P Y T A J Ą C Y  Właśnie pomyślałem o analogii, podczas gdy mówiłeś, że latam 
samolotem i mam testy w symulatorze, ale to nie jest zbyt duży test, 
ponieważ wiem, że jesteśmy przykręceni do ziemi i nie możemy zostać 
zranieni. Jednakże kiedy faktycznie lecimy i wykonujemy podejście, 
lądowanie itp. w samolocie, mimo że jest to samo, to jest... (chyba słaba 
analogia w odniesieniu do tego, co działo się przed zasłoną).  

Znam wszystkie warunki w obu przypadkach, a mimo to nie mogę się 
zbytnio zaangażować pracą w symulatorze, bo wiem, że jest on 
przykręcony do podłoża. Widzę to jako istoty przed zasłoną, wiedząc, że 



254 KONTAKT Z RA: NAUCZANIE PRAWA JEDNOŚCI 

zostały [chichot] przykręcone do stworzenia, że tak powiem, lub jego 
części. Czy to rozsądna analogia? 

R A  Jestem Ra. Jest to całkiem rozsądne, chociaż nie dotyczy funkcji 
przeglądu wcielenia, ale raczej dotyczy różnic doświadczalnych przed 
zakryciem i po nim. 

83.9 P Y T A J Ą C Y  Zatem przed zasłoną istota byłaby świadoma, że cierpi na 
chorobę. Jako przykład, czy mógłbyś mi podać, jeśli jesteś świadomy 
przypadku choroby, której istota może doświadczyć przed zasłoną i jak 
zareagowałby na to i pomyślała o tym, i jaki wpływ miałaby to na nią w 
pełnym sensie? Czy mógłbyś podać mi przykład, proszę? 

R A  Jestem Ra. Ponieważ wszechświat składa się z nieskończonej liczby 
istot, istnieje również nieskończona liczba reakcji na bodziec. Jeśli 
będziesz obserwował swoich ludzi, odkryjesz bardzo różne reakcje na to 
samo zniekształcenie w kierunku choroby. W związku z tym nie możemy 
odpowiedzieć na twoje pytanie z jakąkolwiek nadzieją na sformułowanie 
jakichkolwiek prawdziwych stwierdzeń, ponieważ wymagane nadmierne 
uogólnienia są zbyt obszerne. 

83.10 P Y T A J Ą C Y  Czy istniała jakaś jednolitość lub podobne funkcje 
społeczeństw lub organizacji społecznych przed zasłoną? 

R A  Jestem Ra. Trzecia gęstość jest, w całości, gęstością społeczną. Istnieją 
społeczeństwa wszędzie tam, gdzie istnieją byty świadome siebie i 
świadome innych jaźni oraz posiadające inteligencję odpowiednią do 
przetwarzania informacji wskazujących na korzyści wspólnego mieszania 
energii. Struktury społeczeństwa przed i po zasłonięciu były różne. 

Jednakże społeczeństwa przed zakryciem nie były w żadnym wypadku 
zależne od celowego zniewolenia jednych dla dobra innych, co nie jest 
postrzegane jako możliwość, gdy wszyscy są postrzegani jako jedno. Była 
jednak wymagana ilość dysharmonii, aby przeprowadzić różne 
eksperymenty w czymś, co można nazwać strukturami rządowymi lub 
społecznymi. 

83.11 P Y T A J Ą C Y  W naszej obecnej iluzji niewątpliwie straciliśmy z oczu techniki 
zniewolenia, które są używane, ponieważ tak daleko odeszliśmy od 
doświadczenia sprzed zasłony. Jestem pewien, że wielu z orientacją na 
służenie innym używa technik zniewolenia – nawet jeśli nie są świadomi, 
że są to techniki zniewolenia – po prostu dlatego, że ewoluowali przez tak 
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długi okres czasu, a my jesteśmy tak głęboko w iluzji. Czy to nie jest 
poprawne? 

R A  Jestem Ra. To jest niepoprawne. 

83.12 P Y T A J Ą C Y  Mówisz zatem, że nie ma przypadków, w których ci, którzy są 
zorientowani na służenie innym, w jakikolwiek sposób stosują techniki 
zniewolenia, które wyrosły w wyniku ewolucji naszych struktur 
społecznych? Czy to masz na myśli? 

R A  Jestem Ra. Rozumieliśmy, że twoje zapytanie dotyczyło warunków 
przed zasłoną. W tamtym okresie nie było nieświadomego niewolnictwa, 
jak nazywasz ten stan. W obecnej przestrzeni/czasie stan opartego na 
dobrych intencjach i niezamierzonego niewolnictwa jest tak liczny, że aż 
prosi się o możliwość ich wyliczenia. 

83.13 P Y T A J Ą C Y  Więc dla istoty zorientowanej na służenie innym w tym czasie, 
medytacja nad naturą tych mało oczekiwanych form niewolnictwa może 
być produktywna w polaryzacji, jak sądzę. Mam rację? 

R A  Jestem Ra. Masz całkowitą rację. 

83.14 P Y T A J Ą C Y  Powiedziałbym, że bardzo wysoki procent praw i ograniczeń w 
tym, co nazywamy naszym systemem prawnym, ma charakter 
zniewolenia, o którym właśnie mówiłem. Czy zgodziłbyś się z tym? 

R A  Jestem Ra. Jest to niezbędna równowaga intencji prawa, którą jest 
ochrona, aby wynik obejmował równorzędne zniekształcenie w kierunku 
pozbawienia wolności. Dlatego możemy powiedzieć, że twoje 
przypuszczenie jest prawidłowe.  

Nie chodzi o to, by oczerniać tych, którzy w energiach zielonego i 
niebieskiego promienia usiłowali wyzwolić pokojowo nastawionych ludzi 
z więzów chaosu, ale tylko wskazać na nieuniknione konsekwencje 
kodyfikacji odpowiedzi, która nie uznaje wyjątkowości każdej sytuacji z 
osobna w waszym doświadczeniu. 

83.15 P Y T A J Ą C Y  Czy zasłona ma być taką, którą nazwałbym półprzepuszczalną? 

R A  Jestem Ra. Zasłona rzeczywiście taka jest. 

83.16 P Y T A J Ą C Y  Jakie zaplanowano techniki i metody penetracji zasłony i czy są 
jakieś inne niż zaplanowane? 
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R A  Jestem Ra. W pierwszym wielkim eksperymencie nie było żadnych 
planów. Jak wszystkie eksperymenty, opierało się to na nagości hipotezy. 
Wynik był nieznany.  

Odkryto, doświadczalnie i empirycznie, że istnieje tyle sposobów 
przeniknięcia zasłony, ile może dostarczyć wyobraźnia kompleksów 
umysłu/ciała/ducha. Pragnienie kompleksów umysłu/ciała/ducha 
poznania tego, co niewiadome, przyciągnęło do nich śnienie i stopniowe 
otwieranie się na poszukiwacza wszystkich mechanizmów równoważenia 
prowadzących do biegłości i komunikacji z nauczycielami/uczącymi się, 
którzy mogliby przebić tę zasłonę. 

Stwierdzono, że różne niezamanifestowane działania jaźni w pewnym 
stopniu przyczyniają się do penetracji zasłony. Ogólnie możemy 
powiedzieć, że zdecydowanie najbardziej żywe, a nawet ekstrawaganckie 
okazje do przebicia zasłony są wynikiem interakcji spolaryzowanych istot. 

83.17 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś rozwinąć, co rozumiesz przez interakcję 
spolaryzowanych istot w przebijaniu zasłony? 

R A  Jestem Ra. Zwrócimy uwagę na dwie kwestie.  

Pierwszy to ekstremalny potencjał polaryzacji w związku dwóch 
spolaryzowanych istot, które weszły na ścieżkę służby innym lub, w kilku 
przypadkach, ścieżkę służby sobie.  

Po drugie, chcielibyśmy zwrócić uwagę na efekt, który nauczyliśmy się 
nazywać efektem podwojenia. Ci o podobnym umyśle, którzy razem 
szukają, z pewnością znajdą znacznie więcej. 

83.18 P Y T A J Ą C Y  Konkretnie, w jakim procesie w pierwszym przypadku, gdy 
dwie spolaryzowane istoty próbowałyby przeniknąć przez zasłonę, 
niezależnie od tego, czy byłyby spolaryzowane pozytywnie czy negatywnie 
– konkretnie jaką techniką przeniknęłyby zasłonę? 

R A  Jestem Ra. Można zauważyć, że przenikanie zasłony zaczyna mieć 
swoje korzenie w rozwoju aktywności zielonego promienia, tej 
wszechwspółczującej miłości, która nie domaga się niczego w zamian. Jeśli 
podąża się tą ścieżką, wyższe centra energetyczne zostaną aktywowane i 
skrystalizowane do czasu narodzin adepta. Wewnątrz adepta tkwi 
potencjał do demontażu zasłony w mniejszym lub większym stopniu, aby 
wszystko mogło być ponownie postrzegane jako jedno. Drugie ja jest 
głównym katalizatorem na tej szczególnej ścieżce do przebicia zasłony, 
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jeśli można to tak nazwać. 

83.19 P Y T A J Ą C Y  Jaki był mechanizm pierwszego procesu zasłaniania? Nie wiem, 
czy możesz na to odpowiedzieć. Czy spróbujesz jednak na to 
odpowiedzieć? 

R A  Jestem Ra. Mechanizm zasłonięcia pomiędzy świadomą i nieświadomą 
częścią umysłu był deklaracją, że umysł jest kompleksem. To z kolei 
spowodowało, że ciało i duch stały się kompleksem. 

83.20 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś mi podać przykład aktywności kompleksu 
organizmu, który mamy teraz i jak nie był on kompleksem przed zasłoną? 

R A  Jestem Ra. Przed wielkim eksperymentem umysł/ciało/duch był w 
stanie kontrolować ciśnienie krwi w żyle, bicie organu, który nazywasz 
sercem, intensywność doznania znanego ci jako ból i wszystkie funkcje, 
które teraz znane są jako mimowolne lub nieświadome. 

83.21 P Y T A J Ą C Y  Gdy pierwotnie miał miejsce proces zasłaniania, wydaje się, że 
Logos musiał mieć listę, można by powiedzieć, tych funkcji, które staną 
się nieświadome i tych, które pozostaną świadomie kontrolowane. 
Zakładam, że gdy do tego doszło, to był ku temu dobry powód dla tych 
podziałów. Czy mam rację w tej kwestii? 

R A  Jestem Ra. Nie. 

83.22 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś mnie poprawić? 

R A  Jestem Ra. Przeprowadzono wiele eksperymentów, w których różne 
funkcje lub zniekształcenia kompleksu ciała były przesłonięte, a inne nie. 
Duża liczba tych eksperymentów skutkowała powstaniem nieżywotnych 
kompleksów ciała lub tych, które są tylko marginalnie żywotne. Na 
przykład, nie jest to mechanizm zorientowany na przeżycie by receptory 
nerwowe, usuwały, nieświadomie, wszelkie zniekształcenia w kierunku 
bólu. 

83.23 P Y T A J Ą C Y  A zatem, przed zasłoną umysł mógł wymazać ból. Zakładam 
więc, że funkcją bólu w tamtym czasie było sygnalizowanie ciału przyjęcia 
innej konfiguracji, aby źródło bólu odeszło, ale wtedy ból można było 
wyeliminować mentalnie. Czy to prawda i czy przed zasłoną istniała inna 
funkcja bólu? 

R A  Jestem Ra. Twoje założenie jest poprawne. Funkcją bólu w tym czasie 



258 KONTAKT Z RA: NAUCZANIE PRAWA JEDNOŚCI 

było ostrzeganie alarmem przeciwpożarowym tych, którzy nie wyczuli 
dymu. 

83.24 P Y T A J Ą C Y  Załóżmy zatem, że istota w tym czasie oparzyła sobie rękę z 
powodu niedbalstwa. Natychmiast zdejmowałaby rękę z gorącego 
przedmiotu, a następnie, aby nie odczuwać już bólu, mentalnie odcinała 
ból do czasu, gdy nastąpiłoby uzdrowienie. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

83.25 P Y T A J Ą C Y  W naszej obecnej iluzji spojrzelibyśmy na to jako na eliminację 
pewnej ilości katalizatora, który spowodowałby przyspieszenie w naszej 
ewolucji. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Stosunek do bólu różni się od kompleksu do kompleksu 
umysłu/ciała/ducha. Twoja werbalizacja postawy wobec zniekształcenia 
znanego jako ból jest źródłem pomocnych zniekształceń dotyczących 
procesu ewolucji. 

83.26 P Y T A J Ą C Y  Próbowałem wskazać, że plan Logosu zasłaniający świadomość 
przed nieświadomością w taki sposób, aby ból nie mógł być tak łatwo 
kontrolowany, stworzyłby system katalizatora, który wcześniej nie 
nadawał się do użytku. Czy to jest generalnie poprawne? 

R A  Jestem Ra. Tak. 

83.27 P Y T A J Ą C Y  Teraz w niektórych przypadkach wydaje się, że takie użycie 
katalizatora jest dla niektórych istot niemal w stanie wymykającym się 
spod kontroli; że doświadczają znacznie więcej bólu, niż mogą zrobić z 
niego dobry użytek, jeśli chodzi jego o katalityczną naturę. Czy mógłbyś 
skomentować nasz obecny stan w iluzji w odniesieniu do tego 
konkretnego tematu? 

R A  Jestem Ra. To będzie ostatnie zapytanie pełnej długości w tej pracy. 

W niektórych przypadkach można zaobserwować istotę, która albo przez 
wybór przedinkarnacyjny, albo przez ciągłe przeprogramowywanie 
podczas wcielenia, rozwinęła łapczywy program katalizatora. Taka istota 
bardzo pragnie użyć katalizatora i postanowiła, ku własnej satysfakcji, że 
coś, co można nazwać dużą deską, należy przyłożyć do czoła, aby 
przyciągnąć uwagę jaźni. 

W takich przypadkach może się to rzeczywiście wydawać wielkim 
marnotrawstwem katalizatora bólu; a zniekształcenie w kierunku 
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odczuwania tragedii tak wielkiego bólu może być doświadczane przez inne 
jaźnie. Jednakże dobrze jest mieć nadzieję, że inna jaźń chwyta to, co 
zadała sobie z pewnym trudem; to znaczy katalizator, którego chce użyć w 
celu ewolucji. 

Czy możemy zapytać, czy w tej chwili są jakieś krótkie pytania? 

83.28 P Y T A J Ą C Y  Zauważyłem, że rozpocząłeś tę sesję od słów „komunikuję się 
teraz”. Zwykle używasz „Komunikujemy się teraz”. Czy jest w tym jakieś 
znaczenie lub różnica? A także, czy jest coś, co możemy zrobić, by 
instrument czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt? 

R A  Jestem Ra. Jesteśmy Ra. Możesz dostrzec trudności gramatyczne waszej 
struktury językowej w radzeniu sobie z kompleksem pamięci społecznej. 
Nie ma rozróżnienia między pierwszą osobą liczby pojedynczej i mnogiej 
w waszym języku, jeśli chodzi o Ra. 

Proponujemy, co następuje, nie po to, aby naruszać waszą wolną wolę, ale 
dlatego, że ten instrument wyraźnie zażądał informacji dotyczących jego 
utrzymania, a grupa wsparcia robi to w odpowiedzi na to zapytanie. 
Możemy zasugerować, że instrument ma dwa obszary potencjalnego 
zniekształcenia, z których oba mogą być wspomagane w sensie cielesnym 
przez przyjmowanie tych rzeczy, które wydają się instrumentowi 
pożądane.  

Nie proponujemy twardych i szybkich reguł diety, chociaż możemy 
sugerować walory płynów. Instrument ma coraz większą zdolność 
wyczuwania tego, co pomoże w jego cielesnym kompleksie. Wspomagają 
ją afirmacje, a także światło, które jest pokarmem gęstości spoczynkowej. 

Możemy poprosić grupę wsparcia o monitorowanie instrumentu, jak 
zawsze, aby w przypadku chęci na bardziej złożone białka, najmniej 
zniekształcone mogło zostać zaoferowane kompleksowi ciała, który 
rzeczywiście jest w tej chwili potencjalnie zdolny do znacznie 
zwiększonych zniekształceń. 

Jestem Ra. Dziękujemy wam, moi przyjaciele, za nieustanną sumienność 
w spełnianiu przejawów pragnienia służenia innym. Jesteście sumienni. 
Przybory są dość dobrze wyrównane. 

Jestem Ra. Zostawiam was, moi przyjaciele, w miłości i w świetle 
Jedynego Nieskończonego Stwórcy. Idźcie zatem naprzód, radując się 
radośnie w mocy i w pokoju Jedynego Nieskończonego Stwórcy. Adonai. 



 

SESJA 84. 
14 KWIETNIA 1982  

84.0 R A  Jestem Ra. Pozdrawiam was, moi przyjaciele, w miłości i w świetle 
Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz. 

84.1 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś najpierw podać mi stan instrumentu? 

R A  Jestem Ra. Poziom energii kompleksu fizycznego instrumentu jest w 
znacznym deficycie. Energie witalne mają się dobrze. 

84.2 P Y T A J Ą C Y  Na ostatniej sesji wspomniałeś „najmniej zniekształcone białko 
złożone” i że kompleks ciała instrumentu był w stanie znacznie zwiększyć 
zniekształcenie. Czy określiłbyś białko, o którym mówiłeś? I chcielibyśmy 
wiedzieć: zwiększone zniekształcenie w którym kierunku, w kierunku 
zdrowia czy choroby? 

R A  Jestem Ra. W oświadczeniu ostrzegawczym dotyczącym białka 
złożonego mówiliśmy o zniekształceniach białka zwierzęcego, które 
zostało poddane ubojowi i dodano konserwanty, aby utrzymać akceptację 
przez waszych ludzi tego nieożywionego, fizycznego materiału. Dobrze 
jest próbować znaleźć te przedmioty, które są świeże i najlepszej możliwej 
jakości, aby uniknąć zwiększania zniekształceń tej konkretnej istoty, które 
można luźno nazwać alergią. 

Mówiliśmy o zniekształceniu w kierunku choroby, które jest potencjalne 
w tej przestrzeni/czasie. 

84.3 P Y T A J Ą C Y  O jakiej konkretnie chorobie mówiłeś i jaka byłaby jej 
przyczyna? 

R A  Jestem Ra. Jedną z chorób, jak nazywasz to zniekształcenie, jest 
zapalenie stawów i toczeń rumieniowaty. Przyczyną tego zespołu 
zniekształceń są w gruncie rzeczy [założenia] przedinkarnacyjne. 
Powstrzymujemy się od określenia innego potencjału zniekształcenia w tej 
przestrzeni/czasie ze względu na nasze pragnienie utrzymania wolnej woli 
tej grupy. Afirmacje mogą jednak sprawić, że ta trudność sama się 
rozwiąże.  

Dlatego po prostu zachęcamy do ogólnej pielęgnacji dietą z instrukcjami 
o alergii, jak nazywacie te dość złożone zniekształcenia kompleksów 
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umysłu i ciała. 

84.4 P Y T A J Ą C Y  Instrument zadał następujące pytanie: „Ra sugerował, że 
instrument jest na drodze męczeństwa, ale skoro wszyscy umierają, czyż 
nie wszyscy jesteśmy męczennikami? Kiedy, jeśli w ogóle, męczeństwo jest 
częścią mądrości?” 

R A  Jestem Ra. To jest przemyślane zapytanie. Posłużmy się przykładem 
tego, który jest znany jako Jehoszua. Ta istota wcieliła się z planem 
męczeństwa. W tym planie nie ma mądrości, a raczej zrozumienie i 
współczucie rozszerzone do najpełniejszej perfekcji.  

Ten znany jako Jehoszua nie byłby w stanie w pełni zrozumieć jego 
przebiegu, gdyby wybrał podążanie za własną wolą w dowolnej 
przestrzeni/czasie podczas swoich nauk. Kilka razy, jak nazywacie ten 
pomiar, istota ta miała możliwość przemieszczania się w kierunku miejsca 
męczennika, którym dla tego męczennika była Jerozolima. Jednakże 
podczas medytacji istota ta wielokrotnie powtarzała: „Jeszcze nie nadeszła 
godzina”. 

Istota mogła też, gdy nadejdzie godzina, pójść inną ścieżką. Jego 
inkarnacja byłaby wówczas przedłużona, ale ścieżka, na której się 
inkarnowała, byłaby nieco pogmatwana. W ten sposób można 
zaobserwować największą ilość zrozumienia, do jakiego istota ta była 
rzeczywiście zdolna, zachodzącą, gdy istota w medytacji czuła i wiedziała, 
że nadeszła godzina spełnienia tego, co było jej wcieleniem. 

Rzeczywiście jest tak, że wszystkie kompleksy umysłu/ciała/ducha umrą z 
powodu iluzji trzeciej gęstości; to znaczy, że każdy kompleks fizyczny ciała 
żółtego promienia powinien przestać być zdolny do życia. Błędem jest 
nazywanie każdego kompleksu umysłu/ciała/ducha męczennikiem, tylko z 
tego powodu, ponieważ termin ten jest zarezerwowany dla tych, którzy 
poświęcają swoje życie dla służby jaką mogą świadczyć innym.  

Możemy zachęcać do medytacji nad funkcjami woli. 

84.5 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz coś zasugerować na temat stóp instrumentu lub 
tego, jak to się stało, że są w takim złym stanie w jakim są? I czy zmiana 
obuwia pomogłaby? 

R A  Jestem Ra. Wspomniane powyżej zniekształcenie, czyli zespół 
młodzieńczego reumatoidalnego zapalenia stawów i tocznia 
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rumieniowatego, działa w taki sposób, że powoduje zniekształcenie 
różnych części kompleksu ciała w taki sposób, w jaki zniekształcone są 
teraz przydatki nożne instrumentu. 

Możemy zasugerować dbałość o wznowienie ćwiczeń, ale też 
determinację. Zmiana obuwia okaże się skuteczna. Ubiór na stopy, który 
nazywacie opaską, powinien być z bardziej miękkiego i delikatniejszego 
materiału niż jest obecnie używany i powinien, jeśli to możliwe, bardziej 
odpowiadać obrysowi wyrostków, na których jest umieszczony. Powinno 
to zapewnić bardziej skuteczną pomoc w amortyzacji tych przydatków. 

Możemy dalej zasugerować, że to samo zanurzenie w wodzie, które jest 
pomocne w ogólnym zniekształceniu, jest ogólnie pomocne również w 
tym konkretnym zniekształceniu. Jednak uraz doznany w okolicy 
śródstopia prawego wyrostka nożnego powinien być dalej leczony przez 
pewien okres waszej przestrzeni/czasu przez rozważne przykładanie lodu 
do łuku prawej stopy przez krótkie okresy, po których zawsze następuje 
zanurzenie w ciepłej wodzie. 

84.6 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Instrument pyta, czy zastrzeżone, niepublikowalne 
informacje o leczeniu, które zostały podane w pierwszej księdze, zostaną 
włączone do Księgi IV1, ponieważ czytelnicy, którzy dotarli tak daleko, są 
w pewnym stopniu zdeterminowani? 

R A  Jestem Ra. Ta publikacja materiału z czasem, powiedzmy, będzie 
odpowiednia. Istnieje materiał, który musimy omówić. 

84.7 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Jestem pewien, że wchodzimy w obszar 
problematyczny z Pierwszym Zniekształceniem, a także z trudnością 
związaną z nieistotnym materiałem, ale mam dwa pytania od ludzi, które 
zadam, chociaż uważam zwłaszcza pierwsze, że nie ma trwałej wartości. 
Andrija Puharich pyta o nadchodzące zmiany fizyczne, szczególnie tego 
lata. Czy jest coś, co moglibyśmy mu o tym przekazać? 

R A  Jestem Ra. Możemy potwierdzić dobrą intencję źródła zagadek tej 
                                                            

1  Oryginalne transkrypcje nagrań na kasetach zostały opublikowane w czterech 
książkach pod tytułem „Prawo jedności". (Piąta książka zawierająca fragmenty 
pominięte w Księgach I–IV, wraz z towarzyszącym komentarzem Carli i Jima, 
została opublikowana wiele lat później, w 1998 roku.) Zobacz „Raport z ponownego 
odsłuchu” w tomie 1., aby uzyskać informacje na temat jak powstawały nowe 
transkrypcje a w konsekwencji ta książka, „Kontakt z Ra", opublikowana. 
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istoty i zasugerować, że jest to wielki wybór, którego każdy może 
dokonać, aby, poprzez pragnienie, zebrać szczegóły dnia lub, poprzez 
pragnienie, szukać kluczy do niewiedzy. 

84.8 P Y T A J Ą C Y  Jestem zainteresowany... nie mogę się powstrzymać od 
zainteresowania faktem, że zaraportował, że został zabrany na pokład 
statku. Czy możesz mi coś o tym powiedzieć?2 

R A  Jestem Ra. Natura kontaktu jest taka, że — aby dotknięta głęboka 
część pnia drzewa umysłu była w stanie zaakceptować kontakt — pewna 
symbolika, która może wznieść się do świadomego umysłu, jest konieczna 
jako podstawa wyjaśnienia owoców kontaktu. W takich przypadkach 
własne oczekiwania istoty kształtują opowieść, która będzie najbardziej 
akceptowalna dla tej istoty; a w stanie snu lub transu, w którym mogą 
powstawać wizje, ta pozorna pamięć jest zasilana na wyższych poziomach 
tak zwanej podświadomości i niższych poziomach świadomości. Od tego 
momentu historia może pojawić się jako jakiekolwiek wspomnienie i 
spowodować, że instrument będzie funkcjonował bez utraty równowagi i 
zdrowego rozsądku. 

84.9 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Wracając do poprzedniej sesji, stwierdzono, że każda 
aktywność seksualna była transferem przed zasłoną. Wychodzę z tego, że 
masz na myśli to, że przy każdej aktywności seksualnej był transfer energii 
przed zasłoną, co wskazuje mi, że transfer nie ma miejsca za każdym 
razem. Rozpatrując sprawę przed zasłoną, czy mógłbyś prześledzić 
przepływ przesyłanej energii i powiedzieć mi, czy to było zaplanowane 
działanie, czy też zaplanowany transfer przez projektującego Logosa? 

R A  Jestem Ra. Ścieżka transferu energii przed zakryciem podczas stosunku 
płciowego przebiegała przez dwie istoty posiadające zdolność zielonego 
promienia. Świadomość wszystkich jako Stwórcy jest tym, co otwiera 
centrum zielonej energii. W ten sposób nie było możliwości zablokowania 
z powodu pewnej wiedzy każdego, że każdy jest Stwórcą. Transfery były 
słabe ze względu na łatwość, z jaką takie transfery mogły odbywać się 
między dowolnymi dwiema spolaryzowanymi istotami podczas stosunku 
płciowego. 

                                                            
2 To pytanie odnosi się do materiałów, które Ra prosił, aby nie zostały 

opublikowane. Zobacz uwagi do Księgi V dla tej sesji. 
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84.10 P Y T A J Ą C Y  Dokładniej chodziło mi o to, że ścieżka transferu energii — 
Kiedy zamykamy obwód elektryczny, łatwo jest podążać ścieżką energii. 
Idzie przez przewodnik. Próbuję ustalić, czy ten transfer zachodzi między 
czakrami serca każdej istoty. Próbuję prześledzić fizyczny przepływ 
energii, aby spróbować wyobrazić sobie blokady po zasłonie. Mogę zejść 
tutaj na złą ścieżkę. Jeśli się mylę, po prostu to odrzucimy. Czy możesz mi 
coś o tym powiedzieć? 

R A  Jestem Ra. Na takim rysunku lub schematycznym przedstawieniu 
obwodu dwóch umysłów/ciała/duchów lub kompleksów 
umysłu/ciała/ducha, w przekazywaniu energii seksualnej lub innej, obwód 
otwiera się zawsze w czerwonym lub podstawowym centrum i porusza się 
w miarę możliwości przez pośrednie centra energetyczne. Jeśli zostanie 
zbita z tropu, zatrzyma się na pomarańczowym. Jeśli nie, przejdzie do 
żółtego. Jeśli nadal nie jest wytrącona, przejdzie do zielonego.  

Dobrze jest pamiętać w przypadku umysłu/ciała/ducha, że czakry lub 
centra energetyczne mogą funkcjonować bez krystalizacji. 

84.11 P Y T A J Ą C Y  Innymi słowy, działałyby, ale byłoby to równoważne w 
obwodach elektrycznych z posiadaniem, powiedzmy, dużej rezystancji. 
Chociaż obwód byłby kompletny, od czerwonego do zielonego, całkowita 
ilość przesyłanej energii byłaby mniejsza. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Możemy najściślej powiązać Twoje zapytanie z pojęciem 
napięcia. Nieskrystalizowane niższe centra nie mogą dostarczyć wyższego 
napięcia. Skrystalizowane centra mogą stać się dość niezwykłe w 
charakterystyce wysokiego napięcia transferu energii, gdy dotrze ona do 
zielonego promienia. I rzeczywiście, gdy zielony promień jest 
krystalizowany, dotyczy to również wyższych ośrodków energetycznych, 
dopóki takie transfery energii nie staną się honoracją dla Stwórcy.3 

84.12 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś zatem poprawić to stwierdzenie? Domyślam się, 
że dzieje się tak, że kiedy ma miejsce transfer, energia jest tą energią 
światła, która wchodzi przez stopy istoty i rozpoczyna… Różnica napięć 
lub potencjałów zaczyna się od czerwonego centrum energetycznego i w 
przypadku transferu zielonego promienia kończy się w centrum zielonej 
energii, a następnie musi przeskoczyć lub płynąć z centrum zielonej 

                                                            
3 W tym kontekście honorację można określić jako „ozdobę lub łaskę”. 
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energii jednej istoty do zieleni drugiej i wtedy coś się z nim dzieje. Czy 
mógłbyś rozjaśnić moje myślenie na ten temat? 

R A  Jestem Ra. Tak. 

84.13 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś to zrobić? 

R A  Jestem Ra. Transfer energii następuje w jednym uwolnieniu różnicy 
potencjałów. To nie przeskakuje między zielonymi centrami energii, ale 
jest dzieleniem się energiami każdej z nich, od czerwonego promienia w 
górę. W tym kontekście może być postrzegane jako najskuteczniejsze, gdy 
obie istoty mają orgazm jednocześnie.  

Niemniej jednak, działa to jako transfer jeśli którekolwiek z nich ma 
orgazm. I rzeczywiście, w przypadku fizycznie wyrażonej miłości 
pomiędzy parą, w której nie dochodzi do konkluzji, którą nazywacie 
orgazmem, mimo to dochodzi do transferu znacznej ilości energii z 
powodu powstałej różnicy potencjałów, tak długo, jak obie istoty są 
świadome tego potencjału i uwalniają sobie nawzajem swoją siłę poprzez 
pragnienie woli w kompleksie mentalnym lub umysłowym. Możecie 
postrzegać tę praktykę jako wykorzystywaną do generowania transferów 
energii w niektórych waszych praktykach, które możecie nazwać innymi 
niż chrześcijańskie systemy wypaczeń religijnych Prawa Jedności. 

84.14 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś podać przykład tego ostatniego stwierdzenia? 

R A  Jestem Ra. Poprzedzimy ten przykład przypomnieniem, że każdy 
system jest dość zniekształcony, a jego nauki zawsze w połowie zagubione. 
Jednakże jednym z takich systemów jest joga tantryczna. 

84.15 P Y T A J Ą C Y  Biorąc pod uwagę osobnika A i osobnika B, jeśli osobnik A 
doświadcza orgazmu, to energia jest przekazywana osobnikowi B w 
większej ilości? Czy to jest poprawne? 

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

84.16 P Y T A J Ą C Y  Próbuję określić kierunek przekazywania energii w funkcji 
orgazmu. Która istota otrzymuje przekazaną energię? Wiem, że to głupie 
pytanie, ale chcę mieć pewność, że je wyjaśnię. 

R A  Jestem Ra. Jeśli obie istoty są dobrze spolaryzowane i wibrują w 
miłości zielonego promienia, każdy orgazm powinien oferować obu równą 
energię. 
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84.17 P Y T A J Ą C Y  Rozumiem. Czy możesz opisać jakąkolwiek inną fizyczną 
różnicę przed zasłonięciem, o której jeszcze nie rozmawialiśmy, w 
odniesieniu do transferów energii seksualnej lub związków lub 
czegokolwiek przed zasłonięciem? 

R A  Jestem Ra. Być może najbardziej krytyczną różnicą zasłaniania, przed i 
po, było to, że zanim umysł, ciało i duch zostały zasłonięte, istoty były 
świadome, że każdy transfer energii – i, w rzeczy samej, prawie wszystko, 
co pochodzi z jakiegokolwiek stosunku, społecznego lub seksualnego 
między dwoma bytami – ma swój charakter i substancję w 
czasie/przestrzeni, a nie w przestrzeni/czasie.  

Energie przekazywane podczas aktywności seksualnej nie należą, właściwie 
mówiąc, do przestrzeni/czasu. Jest wielki składnik tego, co można nazwać 
transferem energii metafizycznej. Rzeczywiście, kompleks ciała jako całość 
jest bardzo źle rozumiany ze względu na założenie po zasłonięciu, że 
fizyczna manifestacja zwana ciałem podlega wyłącznie bodźcom 
fizycznym. Zdecydowanie tak nie jest. 

84.18 P Y T A J Ą C Y  Po zasłonie, w naszym konkretnym przypadku teraz, w 
obwodach, o których mówiliśmy, mamy coś, co nazwałbyś blokadą, która 
najpierw pojawia się w pomarańczowym promieniu. Czy mógłbyś opisać, 
co dzieje się z tą pierwszą blokadą i jakie są jej skutki dla każdej z istot, 
zakładając, że jedna blokuje, a druga nie lub jeśli obie są zablokowane? 

R A  Jestem Ra. Ten materiał został omówiony już wcześniej.4 Jeśli obie 
istoty zostaną zablokowane, obie będą miały zwiększony głód na tę samą 
aktywność, dążąc do odblokowania zakłóconego przepływu energii.  

Jeśli jedna istota jest zablokowana, a druga wibruje w miłości, zbita z 
tropu istota nadal będzie głodować, ale będzie miała tendencję do 
kontynuowania procedury zaspokojenia narastającego głodu z kimś 
wibrującym zielonym promieniem z powodu wrażenia, że ta istota może 
okazać się pomocna w tym przedsięwzięciu.  

Osoba aktywna w zielonym promieniu powinna lekko spolaryzować się w 
kierunku służenia innym, ale będzie miała tylko energię, z którą 
rozpoczynała. 

                                                            
4 Wcześniej omówione w 26.38 i 32.2. 
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84.19 P Y T A J Ą C Y  Nie chodziło mi omawianie wcześniej omówionego materiału. 
Próbowałem lepiej zrozumieć to, o czym mówimy, z tłem procesu 
zasłaniania, a to, co właściwie próbowałem zrobić, to odkryć coś nowego 
w zadaniu pytania, więc proszę, jeśli zadam jakieś pytania w przyszłości, 
które zostały już omówione, nie kłopocz się powtarzaniem materiału. 

Po prostu szukam w tym samym obszarze możliwości większego 
oświecenia w odniesieniu do konkretnego obszaru, ponieważ wydaje się, 
że jest to jeden z głównych obszarów doświadczenia w naszym obecnym 
stanie zasłonienia, który wytwarza bardzo dużą ilość katalizatora. I 
próbuję zrozumieć, używając tego kiepskiego określenia, jak ten proces 
zasłaniania stworzył większe doświadczenie i jak to doświadczenie 
ewoluowało, że tak powiem. Pytania są czasami bardzo trudne do 
zadawania. 

Przyszło mi do głowy, że wiele posągów lub rysunków tego znanego jako 
Lucyfer lub Diabeł jest pokazanych z erekcją. Czy to funkcja tej blokady 
pomarańczowego promienia? I czy było to, powiedzmy, znane w jakimś 
minimalnym stopniu, można powiedzieć, przez tych, którzy wymyślili te 
posągi, rysunki itp.? 

R A  Jestem Ra. Istnieje oczywiście wiele innych zniekształceń związanych z 
dyskusją o każdej mitycznej archetypowej formie. Możemy jednak 
odpowiedzieć twierdząco i zauważyć, że jesteś spostrzegawczy. 

84.20 P Y T A J Ą C Y  Więc w odniesieniu do zielonych, niebieskich oraz indygo 
transferów energii: Czym różniłby się mechanizm tych transferów w ich 
umożliwieniu lub ułożeniu podwalin pod nie od pomarańczowego 
promienia?  

Wiem, że bardzo trudno o to zapytać i być może mówię bez sensu, ale 
staram się zrozumieć podstawy transferów w każdym z promieni i 
powiedzmy, przygotowania do transferów lub podstawowe wymagania, 
uprzedzenia i potencjały dla tych transferów. Czy mógłbyś to dla mnie 
rozwinąć? Przepraszam za to kiepskie pytanie. 

R A  Jestem Ra. Poświęcilibyśmy chwilę, aby w odpowiedzi na poprzedni 
komentarz oświadczyć, że odpowiemy na każde pytanie, niezależnie od 
tego, czy zostało wcześniej omówione, czy nie, ponieważ nie zrobienie 
tego oznaczałoby zakłócenie przepływu całkiem innego transferu energii. 

Aby odpowiedzieć na twoje pytanie, najpierw zgadzamy się z twoim 
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przypuszczeniem, że temat, o który teraz pytasz, jest duży, ponieważ 
zawiera się w nim cały system otwierania bramy do inteligentnej 
nieskończoności. Możesz zobaczyć, że niektóre informacje są z 
konieczności owiane tajemnicą przez nasze pragnienie zachowania wolnej 
woli adepta. 

Wielkim kluczem do błękitu, indygo i wreszcie tego wielkiego 
zwieńczenia kolumny transferu energii seksualnej, transferu energii 
fioletu, jest metafizyczna więź lub zniekształcenie, które wśród waszych 
ludzi nazywa się bezwarunkową miłością. 

W transferze energii niebieskiego promienia jakość tej miłości zostaje 
wysubtelniona w ogniu szczerej komunikacji i przejrzystości; to, 
powiedzmy, zwykle – ogólnie rzecz biorąc – zajmuje to znaczną część 
waszej przestrzeni/czasu by to osiągnąć, chociaż zdarzają się przypadki 
sparowań tak dobrze wyrafinowanych w poprzednich wcieleniach i tak 
dobrze zapamiętanych, że niebieski promień może być przeniknięty od 
razu.  

Ten transfer energii jest bardzo korzystny dla poszukującego, ponieważ 
cała komunikacja od tego poszukiwacza jest w ten sposób udoskonalona, 
a oczy szczere i przejrzyste spoglądają na nowy świat. Taka jest natura 
energii niebieskiego promienia i taki jest jeden z mechanizmów jej 
wzmacniania i krystalizacji. 

Gdy zbliżamy się do transferu w kolorze indygo, znajdujemy się w krainie 
cieni, w której nie możemy przekazać Ci informacji wprost lub 
zwyczajnie, ponieważ uważamy to za naruszenie.  

Nie możemy w ogóle mówić o transferze fioletowego promienia, 
ponieważ ponownie nie pragniemy łamać Prawa Pomieszania. 

Możemy powiedzieć, że te klejnoty, chociaż drogo kupione, są bezcenne 
dla poszukującego; i możemy sugerować, że tak jak każda świadomość jest 
osiągana poprzez proces analizy, syntezy i inspiracji, tak poszukiwacz 
powinien zbliżyć się do swojego partnera i ocenić każde doświadczenie, 
szukając klejnotu. 

84.21 P Y T A J Ą C Y  Czy jest jakiś sposób na stwierdzenie, jakim promieniem był 
transfer dla osoby po doświadczeniu? Czy osoba może w jakiś sposób 
stwierdzić, w którym konkretnym promieniu nastąpił transfer? 

R A  Jestem Ra. Jest tylko subiektywna miara tego. Jeśli energie popłynęły 
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tak, że miłość była pełna, nastąpił transfer zielonego promienia. 

Jeśli dzięki wymianie tych samych istot doświadczono większej łatwości 
komunikacji i lepszego widzenia, energia została oczyszczona w centrum 
energii niebieskiego promienia. 

Jeśli spolaryzowane istoty, poprzez to samo doświadczenie transferu 
energii, odkryją, że zdolności woli i wiary zostały pobudzone, nie na 
krótką chwilę, ale na długi okres tego, co nazywacie czasem, możecie 
dostrzec transfer promieni indygo. 

Nie możemy mówić o transferze fioletowego promienia, z wyjątkiem 
odnotowania, że jest to otwarcie bramy do inteligentnej nieskończoności. 
W rzeczywistości, transfer w kolorze indygo jest również taki, ale, 
powiedzmy, zasłona nie została jeszcze zdjęta. 

84.22 P Y T A J Ą C Y  Czy było tam przed zasłoną— Powiem tak: Czy Logos, czy też 
większość Logosów planowała przed zasłoną stworzenie systemu 
przypadkowej aktywności seksualnej lub konkretnego parowania bytów 
przez okres czasu, czy też mieli jakiś cel w tym zakresie? 

R A  Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne zapytanie tej pracy. 

Zbiory z poprzedniego stworzenia były tym, które obejmowały męski i 
żeński umysł/ciało/duch. Intencją pierwotnych Logosów było, aby istoty 
łączyły się ze sobą w jakikolwiek sposób, który powodowałby większą 
polaryzację. Stwierdzono, po obserwacji procesu wielu Logosów, że 
polaryzacja wielokrotnie wzrastała, jeśli kojarzenie nie było bezkrytyczne. 
Konsekwentne Logosy w ten sposób zachowały skłonność do relacji 
partnerskiej, która jest bardziej charakterystyczna dla bardziej 
zdyscyplinowanych osobowości i tego, co można nazwać wyższymi 
gęstościami. Wolna wola każdej istoty była jednak zawsze najważniejsza i 
można było zaoferować jedynie stronniczość. 

Czy możemy zapytać, czy mogą być jakieś krótkie pytania, zanim 
opuścimy ten instrument? 

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

R A  Jestem Ra. Prosimy, aby każda z grup wsparcia była szczególnie czujna 
w najbliższej przyszłości ze względu na nieproszony, ale poważny 
potencjał tego instrumentu do zwiększenia zniekształceń w kierunku 
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choroby/zdrowia. 

Jesteście bardzo sumienni. Dziękujemy wam, moi przyjaciele i zostawiamy 
was w chwalebnym świetle i miłości Jednego Nieskończonego Stwórcy. 
Dlatego idźcie naprzód, radując się mocą i pokojem Jednego 
Nieskończonego Stwórcy. Adonai. 



 

SESJA 85. 
26 KWIETNIA 1982  

85.0 R A  Jestem Ra. Komunikujemy się teraz. 

[Tu jest 40-sekundowa pauza.] 

85.1 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś najpierw podać mi stan instrumentu? 

R A  Jestem Ra. Prosimy o zgodę na poprzedzenie tej odpowiedzi przez 
dodanie powitania, którego używamy. 

85.2 P Y T A J Ą C Y  Zgadzam się. 

R A  Jestem Ra. Pozdrawiamy was w miłości i w świetle Jedynego 
Nieskończonego Stwórcy. Mieliśmy pewne trudności z kanałem dopływu 
energii z powodu rozbłysku bólu, jak nazywacie to zniekształcenie 
kompleksu ciała fizycznego tego instrumentu. Dlatego konieczne było 
mówienie tak krótko, jak to możliwe, dopóki bezpiecznie nie 
przeniesiemy kompleksu umysłu/ciała/ducha tego instrumentu. Prosimy o 
wyrozumiałość dla naszej nieuprzejmości. To było właściwe. 

Stan tego instrumentu jest następujący: Konieczność ekstremalnej 
czujności jest mniejsza z powodu nieco zmniejszonego deficytu energii 
kompleksu fizycznego. Potencjał zniekształceń pozostaje i nadal zalecana 
jest dalsza obserwacja spożywania pomocnych artykułów spożywczych. 
Chociaż instrument doświadcza więcej niż, powiedzmy, normalnego (dla 
tego kompleksu umysłu/ciała/ducha) zniekształcenia w kierunku bólu w 
tym węźle przestrzeni/czasu, podstawowy stan jest mniej zniekształcony. 
Energie witalne są takie jak poprzednio. 

Pochwalamy czujność i opiekę tej grupy. 

85.3 P Y T A J Ą C Y  Jaka jest obecna sytuacja w odniesieniu do naszego towarzysza 
piątej gęstości, spolaryzowanego w służbie sobie, że tak powiem? 

R A  Jestem Ra. Wasz towarzysz nigdy nie był z wami bliżej związany niż w 
obecnym węźle. Możesz zaobserwować pewien rodzaj kryzysu na tak 
zwanym poziomie magicznym w tym konkretnym węźle 
przestrzeni/czasu. 

85.4 P Y T A J Ą C Y  Jaka jest natura tego kryzysu? 
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R A  Jestem Ra. Naturą tego kryzysu jest określenie względnej biegunowości 
waszego towarzysza i was samych. Jesteście w pozycji bycia w iluzji trzeciej 
gęstości i w konsekwencji posiadacie świadomą zbiorową magiczną 
zdolność neofity, podczas gdy wasz towarzysz jest bardzo biegły. Jednakże 
zdolności woli i wiary oraz wezwania do światła zostały wykorzystane 
przez tę grupę, aby wykluczyć jakąkolwiek znaczącą depolaryzację ze 
ścieżki służenia innym. 

Jeśli wasz towarzysz może zdepolaryzować tę grupę, musi to zrobić i to 
szybko, ponieważ w tej nieudanej próbie zgłębienia mądrości separacji 
napotyka pewną depolaryzację. To będzie kontynuowane. Dlatego wysiłki 
waszego towarzysza są wyraźne w tym węźle przestrzeni/czasu i 
czasu/przestrzeni. 

85.5 P Y T A J Ą C Y  Jestem całkowicie świadomy braku konieczności, a nawet 
racjonalnej potrzeby nazywania istoty czy rzeczy. Zastanawiałem się, czy 
ta konkretna istota ma imię, tylko po to, abyśmy mogli zwiększyć naszą 
skuteczność komunikowania się z nią. Czy ma imię? 

R A  Jestem Ra. Tak. 

85.6 P Y T A J Ą C Y  Czy znanie tej nazwy byłoby dla nas magicznie złe, czy nie 
miałoby to żadnego znaczenia? 

R A  Jestem Ra. To miałoby znaczenie. 

85.7 P Y T A J Ą C Y  Jaka byłaby różnica? 

R A  Jestem Ra. Jeśli ktoś chce mieć władzę nad istotą, pomocne jest 
poznanie jego imienia. Jeśli ktoś nie życzy sobie żadnej władzy nad istotą, 
ale pragnie zebrać tę istotę w samym sercu własnej istoty, dobrze jest 
zapomnieć o nazywaniu. Oba procesy są magicznie wykonalne. Każdy jest 
spolaryzowany w określony sposób. To jest twój wybór. 

85.8 P Y T A J Ą C Y  Zakładam, że byłby to problem dla instrumentu, gdyby w tym 
czasie medytowała bez nacisku ręki drugiej osoby z powodu ciągłego 
pozdrawiania. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Jest to poprawne, jeśli instrument chce pozostać wolny od 
potencjalnego oddzielenia kompleksu umysłu/ciała/ducha od trzeciej 
gęstości, której teraz doświadcza. 

85.9 P Y T A J Ą C Y  Zakładam, że jeśli nie z innego powodu, skoro nasz towarzysz z 
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piątej gęstości monitoruje naszą komunikację z Ra, to uświadomił sobie 
proce zasłaniania, o którym mówimy. 

I wydaje mi się, że z intelektualnego punktu widzenia, ta świadoma 
wiedza i akceptacja faktu, że ten proces zasłaniania był używany do celów, 
do których został użyty, że trudno byłoby utrzymać wysoką polaryzację 
negatywną, gdy już zostanie intelektualnie, świadomie zaakceptowane, że 
ten proces zasłaniania rzeczywiście nastąpił w sposób, który opisałeś. Czy 
mógłbyś rozjaśnić moje myślenie na ten temat? 

R A  Jestem Ra. Nie jesteśmy pewni, czy uda nam się dostosować twój 
sposób myślenia. Możemy jednak skomentować. 

Proces polaryzacji, gdy wchodzi w czwartą gęstość, zachodzi przy pełnej 
wiedzy o procesie zasłaniania, który miał miejsce w trzeciej gęstości. Ten 
proces zasłaniania jest częścią doświadczenia trzeciej gęstości. Wiedza i 
pamięć o wyniku tego oraz wszystkie części doświadczenia trzeciej gęstości 
informują spolaryzowaną istotę o wyższej gęstości.  

Nie wpływa to jednak na dokonany wybór, który jest podstawą do 
dalszych prac poza trzecią gęstością w polaryzacji. Ci, którzy wybrali 
ścieżkę służenia innym1, po prostu wykorzystali proces zasłaniania, aby 
wzmocnić to, co nie jest. Jest to całkowicie akceptowalna metoda 
samopoznania Stwórcy przez Stwórcę. 

85.10 P Y T A J Ą C Y  Właśnie stwierdziłeś, że ci, którzy są na ścieżce służenia innym, 
używają procesu zasłaniania, aby wzmocnić to, co nie jest. Myślę, że 
dobrze powtórzyłem co powiedziałeś. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Tak. 2 

85.11 P Y T A J Ą C Y  Zatem ścieżka służby innym wzmocniła to, czego nie ma. Czy 
mógłbyś to trochę rozszerzyć, abym mógł lepiej to zrozumieć? 

R A  Jestem Ra. Jeśli zobaczysz centra energetyczne w ich różnych kolorach 
dopełniających spektrum, możesz zauważyć, że wybór służenia innym3 to 

                                                            
1 Powinno tu być służba sobie. Don i Ra poprawili błąd w 85.13. 
2 Jak wskazuje poprzedni przypis, w 85.13 Ra poprawili błąd, przekazując, że 

zamierzali powiedzieć „służba sobie”. 
3 Poprawiono na „służba sobie” w 85.13. 
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taki, który zaprzecza samemu centrum spektrum – czyli uniwersalnej 
miłości.  

Dlatego wszystko, co jest zbudowane na penetracji światła o jakości, która 
umożliwia zbiory przez takie istoty, opiera się na przeoczeniu. To 
pominięcie zamanifestuje się w czwartej gęstości jako miłość do siebie; 
czyli najpełniejsza ekspresja pomarańczowych i żółtych centrów 
energetycznych, które następnie są wykorzystywane do wzmacniania 
komunikacji i umiejętności. 

Kiedy osiągnięto wyrafinowanie piątej gęstości, to, co nie jest jest 
przenoszone dalej, gęstość mądrości jest badana przez istoty, które nie 
mają współczucia, nie mają uniwersalnej miłości. Doświadczają tego, 
czego chcą, poprzez wolny wybór, mając szczere przekonanie, że energia 
zielonego promienia to szaleństwo. 

To, czego nie ma, może być postrzegane jako narzucona sobie ciemność, 
w której harmonia zamienia się w wieczną dysharmonię. Jednak to, co nie 
jest, nie może trwać przez oktawę trzeciej gęstości,4 i tak jak ciemność w 
końcu wzywa światło, tak samo to, co nie jest, w końcu wzywa to, co jest. 

85.12 P Y T A J Ą C Y  Uważam, że w komunikacji, którą właśnie zakończyliśmy, 
wystąpiły istotne błędy z powodu trudności z transmisją. Czy zdajesz 
sobie sprawę z tych błędów? 

R A  Jestem Ra. Nie zdajemy sobie sprawy z błędów, chociaż ten instrument 
doświadcza rozbłysków bólu, jak nazywacie to zniekształcenie. Witamy i 
zachęcamy do poprawiania wszelkich błędów w transmisji. 

85.13 P Y T A J Ą C Y  Myślę, że po prostu padło stwierdzenie, że mówimy o ścieżce 
służenia innym. Czy mógłbyś to sprawdzić, proszę? 

R A  Jestem Ra. Prosimy, abyście zostali poinformowani o naszym zamiarze 
mówienia o ścieżce służenia sobie jako ścieżce tego, czego nie ma. 

85.14 P Y T A J Ą C Y  Interesuje mnie tylko problem, który czasami mamy z 

                                                            
4 Choć nie wiadomo, to istnieje możliwość, że „oktawa trzeciej gęstości” jest 

nieskorygowanym błędem. Chociaż każda gęstość może być uważana za swoją 
własną oktawę, podróż w polaryzacji nie jest ograniczona wyłącznie do granic 
trzeciej gęstości, ale zachodzi w większej oktawie siedmiu gęstości, zaczynając od 
trzeciej i kończąc na początku szóstej. 
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transmisją, ponieważ słowo „inni” zostało użyte trzykrotnie w transmisji 
zamiast słowa „ja”. A czy mógłbyś dać mi wyobrażenie o problemie 
komunikacji, który tam mieliśmy, powodujący tego rodzaju anomalię, 
która, jeśli ją nie wyłapię, może spowodować dość dużą rozbieżność w 
komunikacji? 

R A  Jestem Ra. Po pierwsze, możemy zauważyć niezdarność języka i naszą 
nieznajomość jego w naszym rodzimym, powiedzmy, doświadczeniu. Po 
drugie, możemy wskazać, że po błędnym ponumerowaniu zdarzenia lub 
rzeczy, ten odnośnik prawdopodobnie zostanie ponownie użyty przez 
pewien czas transmisji, jak nazywasz ten pomiar, ze względu na nasz 
pierwotny błąd niezauważony przez nas samych. 

85.15 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Czy używasz wszystkich słów w języku angielskim i, 
jeśli o to chodzi, wszystkich słów we wszystkich językach, które są obecnie 
używane na tej planecie? 

R A  Jestem Ra. Nie. 

85.16 P Y T A J Ą C Y  Mam tutaj pytanie od Jima. Brzmi ono: „Wierzę, że jednym z 
moich podstawowych wyborów przedinkarnacyjnych było otwarcie 
mojego centrum energii zielonego promienia w celach leczniczych. Kiedy 
widzę, jak rozwija się moje współczucie, czy bardziej właściwe jest 
zrównoważenie tego współczucia mądrością w moich ćwiczeniach 
uzdrawiania, czy też pozwolenie współczuciu na rozwój tak bardzo, jak to 
możliwe, bez zachowania równowagi?” 

R A  Jestem Ra. To pytanie graniczy z tego typu pytaniem, na które 
odpowiedzi są niedostępne ze względu na ograniczenia wolnej woli 
dotyczące informacji od nauczycieli/uczniów. 

Uczniowi procesu równoważenia możemy zaproponować jak najsurowszą 
uczciwość. Gdy współczucie jest postrzegane, sugeruje się, aby w 
równoważeniu przeanalizować to postrzeganie. Może minąć wiele, wiele 
prób na temat współczucia, zanim prawdziwa uniwersalna miłość stanie 
się produktem próby otwarcia i skrystalizowania tego niezwykle ważnego 
centrum energetycznego jako odskoczni. 

W ten sposób uczeń może odkryć wiele innych składników tego, co może 
wydawać się wszechobejmującą miłością. Każdy z tych elementów może 
być zrównoważony i zaakceptowany jako część jaźni i jako materiał 
przejściowy, ponieważ siedziba uczenia się/nauczania istoty przesuwa się 
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coraz bardziej w kierunku zielonego promienia. 

Kiedy postrzega się, że osiągnięto uniwersalną miłość, następnym 
balansowaniem może być mądrość, ale nie musi. Jeśli adept równoważy 
manifestacje, rzeczywiście właściwym jest zrównoważenie uniwersalnej 
miłości i mądrości. Jeśli równoważenie dotyczy umysłu lub ducha, istnieje 
wiele subtelności, nad którymi adept może uważnie się zastanowić. Miłość 
i mądrość, podobnie jak miłość i światło, nie są powiedzmy, czarno-białe, 
ale stronami tej samej monety, jeśli wolisz. Dlatego nie we wszystkich 
przypadkach balansowanie polega na przejściu od współczucia do 
mądrości. 

Możemy przez cały czas sugerować ciągłe pamiętanie gęstości, z której 
każdy adept pragnie się przenieść. Ta gęstość uczy lekcji miłości. W 
przypadku wędrowców zdarzają się na wpół zapomniane nakładki innych 
lekcji i innych gęstości.  

Pozostawimy te rozważania pytającemu i poprosimy o spostrzeżenia, na 
które z przyjemnością odpowiemy w sposób, który może wydawać się 
bardziej skuteczny. 

[Tu jest 30-sekundowa pauza.] 

85.17 P Y T A J Ą C Y  Jakie zmiany funkcji, kontroli, rozumienia itp. 
umysłów/ciał/duchów były najskuteczniejsze w wywołaniu pożądanej 
ewolucji ze względu na proces zasłaniania? 

R A  Jestem Ra. Mamy trudności z utrzymaniem czystego kanału za 
pośrednictwem tego instrumentu. Ma bezpieczny margines przekazywanej 
energii, ale doświadcza nawrotów bólu. Prosimy o powtórzenie zapytania, 
ponieważ mamy teraz lepszy kanał. 

85.18 P Y T A J Ą C Y  Po procesie zasłonięcia pewne zasłonięte funkcje lub czynności 
musiały być istotne w tworzeniu ewolucji w pożądanych spolaryzowanych 
kierunkach. Zastanawiałem się tylko, które z nich miały największy 
wpływ na polaryzację? 

R A  Jestem Ra. Najbardziej skuteczną zasłoną była zasłona umysłu. 

85.19 P Y T A J Ą C Y  Chciałbym to kontynuować, aby dowiedzieć się, jakie 
konkretnie funkcje umysłu były najbardziej efektywne i jakie trzy lub 
cztery najbardziej efektywne zmiany spowodowały powstanie polaryzacji. 
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R A  Jestem Ra. To ciekawe zapytanie. Pierwotna zasłona miała tak duże 
znaczenie, że może być postrzegana jako analogiczna do płaszcza ziemi 
znajdującego się  nad wszystkimi klejnotami w skorupie ziemskiej; 
podczas gdy wcześniej wszystkie aspekty Stwórcy były świadomie znane. 
Po zasłonięciu umysłowi nie były znane prawie żadne aspekty Stwórcy. 
Prawie wszystko zostało zakopane pod zasłoną. 

Gdyby ktoś próbował wymienić te funkcje umysłu, które są najbardziej 
znaczące, ponieważ mogą być pomocne w polaryzacji, musiałby zacząć od 
zdolności widzenia, wyobrażania lub dalekowzroczności. Bez zasłony 
umysł nie był pochłonięty waszym iluzorycznym czasem. Z zasłoną, 
przestrzeń/czas jest jedyną oczywistą możliwością doświadczenia. 

Na liście znaczących, przesłoniętych funkcji umysłu znajduje się również 
śnienie. Tak zwane śnienie zawiera wiele rzeczy, które, jeśli zostaną 
udostępnione świadomemu umysłowi i wykorzystane, w znacznym 
stopniu pomogą mu w polaryzacji. 

Trzecią funkcją umysłu, która jest istotna i która została zasłonięta, jest 
wiedza o ciele. Wiedza i kontrola nad ciałem, które zostały w dużej mierze 
utracone w procesie zasłaniania, zostają w ten sposób utracone z 
doświadczenia poszukiwacza. Wiedza o nim przed zasłonięciem na 
niewiele się zdaje. Wiedza o nim po zasłonięciu i w obliczu tego, co jest 
teraz gęstą iluzją oddzielenia kompleksu ciała od kompleksu umysłu, jest 
dość znacząca. 

Być może najważniejsza i znacząca funkcja, jaka wystąpiła z powodu 
zakrycia umysłu przed samym sobą, nie jest sama w sobie funkcją umysłu, 
ale raczej jest produktem potencjału stworzonego przez tę zasłonę. To jest 
zdolność woli lub czystego pragnienia. 

W tej chwili chcielibyśmy poprosić o krótkie pytania. Mimo że, pozostała 
jeszcze energia dla tej pracy, niechętnie kontynuujemy ten kontakt, 
doświadczając ciągłej zmienności z powodu rozbłysków bólu, jak 
nazywacie to zniekształcenie. Mimo iż nie jesteśmy świadomi żadnych 
błędnych materiałów, zdajemy sobie sprawę, że w kilku momentach nasz 
kanał nie był optymalny. Ten instrument jest najwierniejszy, ale nie 
chcemy go nadużywać. Proszę pytać, jak chcesz. 

85.20 P Y T A J Ą C Y  Cóż, na zakończenie zapytam tylko: czy zindywidualizowana 
część lub istota Ra zamieszkuje ciało instrumentu w celu komunikacji? A 
w takim razie czy jest coś, co możemy zrobić, aby poprawić kontakt lub 
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sprawić, by instrument czuł się bardziej komfortowo? 

R A  Jestem Ra. My z Ra komunikujemy się kanałem wąskopasmowym 
poprzez centrum energii fioletowego promienia. Nie zamieszkujemy, jak 
byście powiedzieli, fizycznie tego instrumentu; raczej kompleks 
umysłu/ciała/ducha tego instrumentu przebywa z nami. 

Jesteście pilni i sumienni. Wyrównania są doskonałe. Zostawiamy was 
radujących się mocą i pokojem Jedynego Nieskończonego Stwórcy. Idźcie 
więc, moi przyjaciele, radując się mocą i pokojem nieskończonej miłości i 
niewysłowionym światłem Jednego Stwórcy. Jestem Ra. Adonai. 



 

SESJA 86. 
4 MAJA 1982  

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

86.1 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś najpierw podać mi stan instrumentu? 

R A  Jestem Ra. Zniekształcenie instrumentu w kierunku deficytu 
kompleksu energii fizycznej nieznacznie wzrosło od ostatniego pytania. 
Poziomy energii witalnej były mocno wzywane i są również nieco 
mniejsze niż ostatnie pytanie. 

86.2 P Y T A J Ą C Y  Jaki był charakter tych znaczących wezwań energii witalnej? 

R A  Jestem Ra. Są takie istoty, które mają zniekształcenia myśli w stosunku 
do tej istoty, które chcą by istota usunęła innym jaźniom wszystkie 
zniekształcenia innych jaźni. Ta istota była ostatnio w bliskim kontakcie z 
większą niż normalnie liczbą istot z tymi kompleksami zniekształceń 
myślowych. Ta istota jest zniekształcona w kierunku, aby świadczyć 
jakąkolwiek możliwą służbę i nie jest świadoma naruszeń energii 
witalnych. 

86.3 P Y T A J Ą C Y  Czy mam rację zakładając, że mówisz o wcielonych istotach 
trzeciej gęstości, które tworzyły warunki do zużywania energii witalnej? 

R A  Jestem Ra. Tak. 

86.4 P Y T A J Ą C Y  Jaka jest obecna sytuacja z naszym towarzyszem 
spolaryzowanym na służbę sobie w piątej gęstości? 

R A  Jestem Ra. Trwa okres, który można nazwać kryzysem. 

86.5 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz mi cokolwiek powiedzieć o naturze tego kryzysu? 

R A  Jestem Ra. Polaryzacja waszego towarzysza zbliża się do krytycznego 
punktu, w którym istota wybierze albo wycofać się natychmiast i zostawić 
pozdrowienia sługom czwartej gęstości, albo stracić polaryzację. Jedynym 
innym potencjałem jest to, że ta grupa w pewien sposób może stracić 
polaryzację, w którym to przypadku twój towarzysz może kontynuować 
swoją formę pozdrawiania. 
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86.6 P Y T A J Ą C Y  Podczas ostatniej sesji wspomniałeś o właściwościach 
wytrącających się z zasłaniania umysłu, z których pierwsze to wizja, 
wyobrażenia lub dalekowzroczność. Czy mógłbyś wyjaśnić znaczenie tego? 

R A  Jestem Ra. Wasz język nie jest przesycony nieemocjonalnymi 
określeniami funkcjonalnych cech tego, co obecnie nazywa się umysłem 
nieświadomym. Natura umysłu jest czymś, nad czym prosiliśmy, abyście 
pomyśleli. Jednakże, powiedzmy, jest wystarczająco jasne dla 
przypadkowego obserwatora, że możemy podzielić się z wami pewnymi 
przemyśleniami bez naruszania waszych doświadczeń związanych z wolną 
nauką/nauczaniem. 

Natura nieświadomości jest raczej konceptem niż słowem. 
Konsekwentnie, przed zakryciem głębszego umysłu było użycie 
niewypowiedzianego pojęcia. Możesz rozważyć emocjonalne i 
konotacyjne aspekty melodii. Można by w jakiś stylizowany sposób 
przywołać określenia dotyczące nut melodii. Można powiedzieć: 
„ćwierćnuta A, ćwierćnuta A, ćwierćnuta A, cała nuta F”. Nie przypomina 
to początku melodii jednej z najbardziej wpływowych melodii waszych 
kompozytorów, znanej Ci jako symbol zwycięstwa. 

Taka jest natura głębszego umysłu. Istnieją tylko stylizowane metody 
omawiania jego funkcji. W ten sposób nasze opisy tej części umysłu, jak 
również tych samych części ciała i ducha, otrzymały terminy takie jak 
„dalekowzroczność”, co wskazuje, że naturę przenikania zawoalowanej 
części umysłu można przyrównać do podróży zbyt bogatej i egzotycznej, 
by kontemplować adekwatne opisanie jej. 

86.7 P Y T A J Ą C Y  Stwierdziłeś, że śnienie, jeśli jest dostępne dla świadomego 
umysłu, bardzo pomoże w polaryzacji. Czy zdefiniowałbyś śnienie lub 
powiedziałbyś nam, co to jest i jak pomaga w polaryzacji? 

R A  Jestem Ra. Śnienie jest czynnością komunikacji przez zasłonę umysłu 
nieświadomego i umysłu świadomego. Natura tej aktywności jest 
całkowicie zależna od sytuacji dotyczącej blokad, aktywacji i krystalizacji 
centrum energetycznego danego kompleksu umysłu/ciała/ducha. 

U osoby, która jest zablokowana w dwóch z trzech niższych ośrodków 
energetycznych, śnienie będzie miało wartość w procesie polaryzacji, 
ponieważ będą powtarzać się te porcje niedawnego katalizatora, a także 
głębiej utrzymywane blokady, dając w ten sposób przebudzonemu 
umysłowi wskazówki co do charakteru tych blokad oraz wskazówki co do 
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możliwych zmian w percepcji, które mogą prowadzić do odblokowania. 

Ten rodzaj śnienia lub komunikacji poprzez zawoalowane części umysłu 
występuje również z tymi kompleksami umysłu/ciała/ducha (które 
funkcjonują ze znacznie mniejszą blokadą i cieszą się aktywacją zielonego 
promienia lub wyższą aktywacją) w tych momentach, w których 
kompleks umysłu/ciała/ducha doświadcza katalizatora, chwilowego 
ponownego blokowania lub zakłócającego lub w inny sposób 
zaburzającego przepływ dopływu energii.  

Dlatego we wszystkich przypadkach jest przydatne dla kompleksu 
umysłu/ciała/ducha zastanowienie się nad treścią i emocjonalnym 
rezonansem snów. 

Dla tych, których centra energii zielonego promienia zostały aktywowane, 
a także dla tych, których centra energii zielonego promienia oferują 
niezwykłe odblokowanie z powodu ekstremalnego katalizatora, takiego 
jak to, co nazywa się fizyczną śmiercią jaźni lub kogoś, kto jest kochany 
zachodzące w czymś, co możesz nazwać swoją niedaleką przyszłością — 
sny nabierają innej aktywności. To jest to, co można luźno nazwać 
prekognicją lub wiedzą, która jest wcześniejsza od tego, co ma nastąpić w 
fizycznej manifestacji w waszej przestrzeni/czasie trzeciej gęstości żółtego 
promienia. Ta właściwość umysłu zależy w dużym stopniu od jego 
umiejscowienia w czasie/przestrzeni, tak że terminy teraźniejszość, 
przyszłość i przeszłość nie mają żadnego znaczenia. To, jeśli zostanie 
właściwie użyte przez kompleks1 umysłu/ciała/ducha, umożliwi tej istocie 
pełniejsze wejście w wszechwspółczującą miłość każdej okoliczności, 
łącznie z tymi okolicznościami, wobec których istota może mieć silne 
zniekształcenie w kierunku tego, co możesz nazwać nieszczęściem. 

Ponieważ kompleks2 umysłu/ciała/ducha świadomie wybiera ścieżkę 
adepta i przy każdym zbalansowanym w minimalnym stopniu ośrodku 
energetycznym zaczyna otwierać centrum energii promienia indygo, tak 
zwane śnienie staje się najskuteczniejszym narzędziem polaryzacji; bo jeśli 
adept wie, że praca może być wykonywana w świadomości, podczas gdy 
tak zwany świadomy umysł odpoczywa, ten adept może odwołać się do 
tych, którzy nim kierują, te obecności, które go otaczają, a przede 
                                                            

1 Pierwotnie przekazane bez słowa „kompleks”, Ra i Don poprawili błąd w sesji 87. 
2 Tak samo jak w poprzednim przypisie. 
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wszystkim magiczne osobowości (które są wyższą jaźnią w analogii 
przestrzeni/czasu), gdy przechodzi ona w stan uśpienia świadomości. Po 
uwzględnieniu tych afirmacji, aktywność śnienia osiąga ten potencjał 
uczenia się/nauczania, który jest najbardziej pomocny do zwiększenia 
zniekształceń adepta w kierunku wybranej przez niego polaryzacji. 

Istnieją inne możliwości śnienia, które nie są tak ściśle powiązane ze 
wzrostem biegunowości, których nie omawiamy w tej konkretnej 
przestrzeni/czasie. 

86.8 P Y T A J Ą C Y  Jak się projektuje lub programuje sen? Czy robi to wyższe ja, 
czy kto jest za to odpowiedzialny? 

R A  Jestem Ra. We wszystkich przypadkach kompleks umysłu/ciała/ducha 
czyni użytek ze zdolności śnienia. On sam jest odpowiedzialny za tę 
działalność. 

86.9 P Y T A J Ą C Y  A zatem mówisz, że podświadomość jest odpowiedzialna za to, 
co nazwałbym projektowaniem lub pisaniem scenariuszy do snu. Czy to 
jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

86.10 P Y T A J Ą C Y  Czy pamięć, którą osoba ma po przebudzeniu ze snu, jest 
zwykle dość dokładna? Czy sen łatwo się zapamiętuje? 

R A  Jestem Ra. Musisz zdać sobie sprawę, że nadmiernie uogólniamy, aby 
odpowiedzieć na twoje pytania, ponieważ istnieje kilka rodzajów snów. 
Jednakże ogólnie można zauważyć, że tylko wyszkolony i 
zdyscyplinowany obserwator ma dość dobrą pamięć śnienia. Tej zdolności 
można się nauczyć dzięki dyscyplinie zapisywania natychmiast po 
przebudzeniu każdego szczegółu, który można sobie przypomnieć. 
Trening ten wyostrza zdolność przypominania sobie snu. Najczęstsze 
postrzeganie kompleksu umysłu/ciała/ducha w jego snach jest niejasne, 
zagmatwane i szybko gubione. 

86.11 P Y T A J Ą C Y  W tym zapamiętywaniu snów mówisz, że dana osoba może 
znaleźć konkretne wskazówki dotyczące aktualnych blokad ośrodków 
energetycznych i może w ten sposób zredukować lub wyeliminować te 
blokady. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Tak właśnie jest. 
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86.12 P Y T A J Ą C Y  Czy istnieje jakaś inna funkcja śnienia, która ma wartość w 
procesie ewolucyjnym? 

R A  Jestem Ra. Chociaż jest ich wiele, które mają pewną wartość, 
wybralibyśmy dwie do odnotowania, ponieważ te dwie, chociaż nie mają 
wartości w polaryzacji, mogą mieć wartość w bardziej uogólnionym 
sensie. 

Czynność śnienia jest czynnością, w której tworzy się misternie wykonany 
i doskonale ukształtowany most od świadomości do podświadomości. W 
tym stanie zostają wyleczone różnego rodzaju zniekształcenia, które 
wystąpiły w sieci energetycznej kompleksu ciała, spowodowane 
nieprecyzyjnością3 z jaką odbierane są dopływy energii. Wraz z 
odpowiednią ilością śnienia przychodzi uzdrowienie tych zniekształceń. 
Ciągły brak tej możliwości może powodować poważne zniekształcenia 
kompleksów umysłu/ciała/ducha. 

Inną funkcją śnienia, która jest pomocna, jest ten rodzaj snu, który jest 
wizjonerski i którego prorocy i mistycy doświadczali od dawna. Ich wizje 
przebijają się przez korzenie umysłu i przemawiają do głodnego świata. 
Tak więc sen ma służyć bez osobistego charakteru polaryzującego. 
Jednakże u tego mistyka lub proroka [który] pragnie służyć, taka służba 
zwiększy polaryzację istoty. 

86.13 P Y T A J Ą C Y  Jest część snu, która została nazwana R.E.M. Czy to stan snu? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

86.14 P Y T A J Ą C Y  Zauważono, że zdarza się to w nocy w małych jednostkach z 
przerwami pomiędzy nimi. Czy jest jakiś szczególny powód tego? 

R A  Jestem Ra. Tak. 

86.15 P Y T A J Ą C Y  Jeśli wiedza o tym ma jakąkolwiek wartość, czy mógłbyś mi 
powiedzieć, dlaczego proces śnienia działa w ten sposób? 

R A  Jestem Ra. Te części procesu śnienia, które są pomocne dla polaryzacji, 

                                                            
3 Chociaż nie jest to słowo z języka angielskiego, Ra powiedział „mis-precision” 

[nieprecyzyjność] (łącznik jest przypuszczeniem). Termin ma sens kontekstowy, 
ale istnieje niewielka szansa, że Ra zamierzał powiedzieć „misprision” [pomyłka, 
zła ocena], termin, którego użyli w 64.6. 
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a także dla wizji mistyka, odbywają się w czasie/przestrzeni, a w 
konsekwencji używają mostu od metafizycznośći do fizyczności przez to, 
co wydaje się być krótkim okresem waszej przestrzeni/czasu. Ekwiwalent 
czasowy/przestrzenny jest znacznie większy. 

Most pozostaje jednak i przekazuje każde zniekształcenie umysłu, ciała i 
ducha, ponieważ otrzymał zniekształcenia napływu energii, aby mogło 
nastąpić uzdrowienie. Ten proces uzdrawiania nie występuje przy R.E.M., 
ale raczej zachodzi w dużej mierze w części przesrzeni/czasu kompleksu 
umysłu/ciała/ducha, wykorzystując most do czasu/przestrzeni, aby 
umożliwić proces uzdrawiania. 

86.16 P Y T A J Ą C Y  Wspomniałeś o utracie wiedzy i kontroli nad ciałem jako o 
czynniku pomocnym w procesie ewolucyjnym z powodu zasłaniania. Czy 
mógłbyś wymienić ważne straty w wiedzy i kontroli nad ciałem? 

R A  Jestem Ra. To zapytanie zawiera pewne fragmenty, na które można by 
było lepiej odpowiedzieć, gdyby poproszono o jakiś materiał, który 
musimy wcześniej omówić. 

86.17 P Y T A J Ą C Y  Nie wiem, o co prosić. Czy możesz [chichot] dać mi 
wyobrażenie, nad jakim obszarem dodtkowego do omówienia materiału 
powinienem popracować? 

R A  Jestem Ra. Nie. Chętnie jednak odpowiemy na pierwotne zapytanie, 
jeśli nadal jest ono pożądane, jeśli najpierw zauważysz, że brakuje 
informacji. 

86.18 P Y T A J Ą C Y  Być może trochę inaczej zapytam. Mogę zapytać, dlaczego 
utrata wiedzy i kontroli nad ciałem była pomocna? 

R A  Jestem Ra. Znajomość potencjałów ciała fizycznego przed zakryciem 
dawała umysłowi/ciału/duchowi wolny zakres wyborów w odniesieniu do 
czynności i przejawów ciała, ale niewiele wnosiła do rozwoju 
biegunowości.4 Kiedy wiedza o tych potencjałach i funkcjach wehikułu 

                                                            
4 Zdanie, jakie przekazał Ra, brzmiało: „Utrata przez świadomy umysł wiedzy o 

potencjałach pojazdu fizycznego przed zakryciem dawała kompleksowi 
umysłu/ciała/ducha wolny zakres wyborów w odniesieniu do czynności i 
przejawów ciała, ale niewiele wnosiły na drodze rozwoju biegunowości.”  

Fraza „Utrata świadomego umysłu” została usunięta z początku odpowiedzi, 
ponieważ Ra zaczął mówić o warunkach po zasłonie („strata dla świadomego 
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fizycznego jest zasłonięta przed kompleksem świadomego umysłu, 
kompleks umysłu/ciała/ducha jest często prawie bez wiedzy, jak najlepiej 
zamanifestować swoją istotę. 

Jednakże ten stan braku wiedzy stwarza okazję do pragnienia rozwoju w 
kompleksie umysłu. To pragnienie jest tym, które stara się poznać 
możliwości kompleksu ciała. Konsekwencje każdej możliwości i 
ostatecznie zbudowane w ten sposób uprzedzenia mają w sobie siłę, która 
może być wygenerowana tylko przez takie pragnienie lub wolę poznania.  

86.19 P Y T A J Ą C Y  Być może mógłbyś podać przykłady użycia ciała przed 
zasłonięciem i po zasłonięciu w tym samym aspekcie, abyśmy mogli lepiej 
zrozumieć zmianę w wiedzy i kontroli nad ciałem. Czy mógłbyś to zrobić, 
proszę? 

R A  Jestem Ra. Moglibyśmy. 

86.20 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz to zrobisz? 

R A  Jestem Ra. Tak. Zajmijmy się transferem energii seksualnej. Przed 
zasłonięciem taki transfer był zawsze możliwy dzięki temu, że nie było 
cienia na zrozumieniu natury ciała i jego relacji z innymi 
umysłami/ciałami/duchami w tej konkretnej manifestacji. Przed procesem 
zasłaniania istniał prawie całkowity brak wykorzystania tego transferu 
energii seksualnej poza zielonym promieniem. 

Wynikało to również z tej samej niezacienionej wiedzy każdego o każdym. 
W trzeciej gęstości nie widziano wtedy większego sensu w bardziej 
intensywnych związkach umysłów, ciał i duchów5, które można nazwać 
procesami parowania się, ponieważ siebie nawzajem postrzegano jako 
Stwórcę i żadna inna jaźń nie wydawała się być bardziej Stwórcą niż inna. 

                                                            
umysłu”), ale następnie zmienili swoje skupienie na przed zakryciem („potencjały 
fizycznego wehikułu przed zakryciem”) nie zdając sobie z tego sprawy. 

Ra również pierwotnie powiedział tutaj „kompleks umysłu/ciała/ducha”. Ra i Don 
poprawili błąd w sesji 87, aby usunąć „kompleks”. 

5 W tym i poprzednich dwóch przypadkach w poprzednim akapicie Ra pierwotnie 
powiedział: „kompleks ciała”, „kompleksy umysłu/ciała/ducha” oraz „kompleksy 
umysłu, ciała i ducha”. W każdym przypadku „kompleks” został usunięty zgodnie z 
korektą błędów Ra i Dona w sesji 87. 
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Po procesie zasłaniania stało się nieskończenie trudniejsze osiągnięcie 
transferu energii zielonego promienia ze względu na wielkie obszary 
tajemnicy i niewiedzy dotyczące kompleksu ciała i jego manifestacji. 
Jednakże również ze względu na duże zacienianie przejawów ciała z 
kompleksu świadomego umysłu, gdy doświadczano takiego transferu 
energii, prawdopodobnym było dostarczenie katalizatora, który 
powodował związanie siebie z innym ja w odpowiednio spolaryzowanej 
konfiguracji. 

Od tego momentu było o wiele bardziej prawdopodobne, że ta połączona 
para kompleksów umysłu/ciała/ducha będzie poszukiwać wyższych 
transferów energii, pozwalając w ten sposób Stwórcy poznać Siebie z 
wielkim pięknem, powagą i podziwem. Osiągnąwszy inteligentną 
nieskończoność przez sakramentalne użycie tej funkcji ciała, każdy 
kompleks umysłu/ciała/ducha skojarzonej pary znacznie zyskał na 
polaryzacji i zdolności do służenia. 

86.21 P Y T A J Ą C Y  Czy któryś z pozostałych aspektów utraty wiedzy lub kontroli 
nad ciałem zbliżył się, w jakimkolwiek stopniu efektywnością, do tego, co 
właśnie opisałeś? 

R A  Jestem Ra. Każda funkcja kompleksu ciała ma pewien potencjał po 
zaopatrzeniu się w pomocny katalizator. Wybraliśmy przykład transferu 
energii seksualnej ze względu na jego centralne miejsce w funkcjonalnych 
możliwościach kompleksu ciała, które stały się bardziej użyteczne dzięki 
procesowi zasłaniania. 

Ten instrument ma nieco mniej energii. Wolelibyśmy zachować 
maksymalną część zarezerwowanej energii, na którą ten instrument 
zezwolił. W związku z tym poprosilibyśmy o jeszcze jedno pełne zapytanie 
podczas tej pracy. 

86.22 P Y T A J Ą C Y  Założę, że zasłonięcie aspektu seksualnego było bardzo 
skuteczne, ponieważ jest to aspekt, który ma całkowicie związek z 
relacjami z inną jaźnią. Wydawałoby się, że zasłony cielesne związane z 
interakcjami z innymi osobami byłyby najbardziej efektywne, a te 
związane tylko z jaźnią miałyby mniejszą skuteczność w wytwarzaniu 
pozytywnej lub negatywnej polaryzacji. Czy mam rację w tym założeniu? 

R A  Jestem Ra. W dużym stopniu masz rację. Chyba najbardziej 
zauważalnym wyjątkiem jest postawa, kogoś już silnie spolaryzowanego 
negatywnie, wobec wyglądu kompleksu ciała. Na negatywnej ścieżce są te 
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istoty, które bardzo dbają o zachowanie zniekształcenia, które wasi ludzie 
postrzegają jako piękno/brzydotę. To piękno formy jest oczywiście 
wykorzystywane do manipulowania innymi jaźniami. 

Czy możemy zapytać, czy są jakieś krótkie pytania? 

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

R A  Jestem Ra. Cieszymy się, że ten instrument był bardziej sumienny w 
przygotowywaniu się do kontaktu za pomocą ostrożnych wibracji 
mentalnych, które nazywacie modlitwą. Umożliwiło to uwolnienie kanału 
od zniekształceń, których ofiarą padł kontakt podczas ostatniej pracy. 

Sugerowalibyśmy grupie wsparcia dalszą troskę o regulację aktywności 
fizycznej instrumentu. Jednakże w tym węźle dobrze jest zachęcać do tych 
działań, które zasilają energie witalne, ponieważ instrument ten żyje w tej 
teraźniejszości przestrzeni/czasu prawie całkowicie dzięki starannemu 
przestrzeganiu zachowania tych energii mentalnych i duchowych, które 
składają się na kompleks energii witalnej tej istoty. Każdy jest sumienny. 
Wyrównania są dobre. 

Ostrzegamy grupę wsparcia przed fizycznym ustawieniem wyposażenia 
znanego jako kadzielnica. Wystąpiły pewne niewielkie trudności ze 
względu na zmienność wzoru wypływu tego kadzidła. 

Jestem Ra. Zostawiam was radujących się mocą i pokojem Jedynego 
Nieskończonego Stwórcy. Idźcie więc naprzód, radując się miłością i 
światłem Jednego Stwórcy. Adonai. 



 

SESJA 87. 
12 MAJA 1982  

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

87.1 P Y T A J Ą C Y  Najpierw proszę o podanie stanu instrumentu. 

R A  Jestem Ra. Zniekształcenia kompleksu fizycznego pozostają 
niezmienione. Poziomy energii życiowej są znacznie zwiększone. 

87.2 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Rozważając to, co zostało wspomniane na ostatniej 
sesji o kadzielnicy, pomyślałem o tym, że położenie źródła dymu zmienia 
się w przybliżeniu o sześć cali poziomo. Czy nie byłoby lepiej mieć 
kadzielnicę w jednej, poziomej pozycji do palenia? 

R A  Jestem Ra. Ta zmiana byłaby pomocna, biorąc pod uwagę, że 
kadzielnica jest dziewicza. 

87.3 P Y T A J Ą C Y  Jakie byłoby optymalne geometryczne ułożenie kadzielnicy, 
kielicha i świecy względem Biblii i stołu oraz pozycji na jakich je teraz 
mamy? 

R A  Jestem Ra. Zarówno kielich, jak i świeca zajmują optymalną 
konfigurację w stosunku do księgi, która jest najściślej zgodna z Prawem 
Jedności w kompleksach zniekształceń tego instrumentu. Optymalnie jest 
mieć kadzielnicę z tyłu tej książki i wyśrodkowaną na grzbiecie jej otwartej 
konfiguracji. 

87.4 P Y T A J Ą C Y  Czy położenie bezpośrednio między kielichem a świecą byłoby 
zatem optymalne dla kadzielnicy? 

R A  Jestem Ra. Nie jest to dokładny pomiar, ponieważ zarówno kielich, jak 
i świeca mają nieregularny kształt. Jednak mówiąc z grubsza, jest to 
prawda. 

87.5 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Jaka jest obecna sytuacja w odniesieniu do naszego 
negatywnego towarzysza z piątej gęstości? 

R A  Jestem Ra. Ta istota wycofała się na okres przywrócenia swojej 
polarności. 
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87.6 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś rozwinąć koncepcję nabywania biegunowości 
przez tę konkretną istotę i jej użycie, konkretnie, tej biegunowości w inny 
sposób niż z prostą, oczywistą potrzebą zbioru szóstej gęstości, jeśli to jest 
możliwe, proszę? 

R A  Jestem Ra. Moglibyśmy. Naturą gęstości ponad waszą własną jest to, 
że można powiedzieć, że cel jest wspólny zarówno dla pozytywnych, jak i 
negatywnych biegunowości. Celem tym jest nabycie umiejętności 
przyjmowania coraz więcej i więcej coraz mniej i mniej zniekształconej 
miłości/światła i światła/miłości Jedynego Nieskończonego Stwórcy. 

Na negatywnej ścieżce, gęstość mądrości to taka, w której władza nad 
innymi została wyrafinowana tak bardzo, aż zbliża się do władzy 
absolutnej. Każda siła, taka jak siła oferowana przez waszą grupę i tych z 
Ra, która nie może być kontrolowana przez moc takiego negatywnego 
kompleksu umysłu/ciała/ducha piątej gęstości, depolaryzuje istotę, która 
nie może kontrolować innych jaźni. 

Nie macie w waszych świadomych jaźniach przeciwstawiać się takiej 
wyrafinowanej mocy, ale raczej robić to dzięki harmonii, wzajemnej 
miłości i szczeremu wzywaniu pomocy sił światła, które dały wam tarczę i 
puklerz. 

87.7 P Y T A J Ą C Y  Jaka jest sytuacja w otoczeniu tego konkretnego negatywnego 
bytu piątej gęstości i jak on pracuje z negatywem czwartej gęstości w celu 
ustanowienia władzy i kontroli? A jaka jest jego szczególna filozofia w 
odniesieniu do niego samego jako Stwórcy i jego użycia Pierwszego 
Zniekształcenia i rozszerzenia tego użycia Pierwszego Zniekształcenia na 
negatyw czwartej gęstości? Mam nadzieję, że nie jest to zbyt 
skomplikowane pytanie. 

R A  Jestem Ra. Otoczenie twojego towarzysza to skała, jaskinia, miejsce 
nieurodzajności, bo to jest gęstość mądrości. To, co jest potrzebne, może 
być pomyślane i otrzymane. Tej istocie bardzo niewiele potrzeba 
fizycznego, jeśli wolisz, lub kompleksu zniekształceń przestrzeni/czasu. 

Taka istota spędza swoją świadomość w sferach czasu/przestrzeni, 
próbując nauczyć się Ścieżek Mądrości poprzez maksymalne 
wykorzystanie mocy i zasobów jaźni. Ponieważ jaźń jest Stwórcą, gęstość 
mądrości dostarcza wielu pouczających i fascynujących doświadczeń dla 
negatywnie spolaryzowanej istoty.  
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Pod pewnymi względami można dostrzec bardziej klarowne wczesne 
przywiązanie do mądrości u tych o negatywnej polaryzacji, ponieważ splot 
pozycji świadomości, na których opiera się mądrość, jest prostszy. 

Związek takiej istoty z negatywnymi istotami czwartej gęstości jest 
jednym z potężniejszych i słabszych. Ścieżka negatywna zakłada 
niewolnictwo słabszych jako środek uczenia się pragnienia służenia sobie 
w takim stopniu, w jakim wola jest urzeczywistniana. W ten sposób 
zwiększa się polaryzacja w sensie negatywnym. Zatem istoty czwartej 
gęstości są chętnymi niewolnikami takiej istoty piątej gęstości, nie ma 
żadnych wątpliwości co do względnej mocy każdej z nich. 

87.8 P Y T A J Ą C Y  Odbicie tego można było dostrzec w naszej gęstości u wielu z 
tych przywódców, którzy wszczynają wojnę i mają zwolenników, którzy 
ich popierają, w całkowitym przekonaniu, że kierunek podboju jest 
słuszny. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Każda organizacja, która wymaga bezwarunkowego 
posłuszeństwa na podstawie względnej władzy, funkcjonuje zgodnie z 
opisanym powyżej planem. 

87.9 P Y T A J Ą C Y  Jeden punkt, który nie jest dla mnie jasny, to zrozumienie i 
użycie Pierwszego Zniekształcenia przez negatywne istoty z piątej i 
czwartej gęstości w manipulowaniu istotami z trzeciej gęstości. Chciłabym 
wiedzieć, jak Pierwsze Zniekształcenie wpływa na próby podboju istot z 
trzeciej gęstości i próby dodania ich, poprzez lub pod przesłanką 
Pierwszego Zniekształcenia, do ich społecznych kompleksów pamięci. Czy 
mógłbyś to rozwinąć, proszę? 

R A  Jestem Ra. Ten ostatni plan nie jest jednym z takich, do których 
zdolne są negatywne społeczne kompleksy pamięci czwartej gęstości. 
Zwyczaj czwartej gęstości polega na oferowaniu pokus i energetyzowaniu 
istniejących wcześniej zniekształceń. Istotom czwartej gęstości brakuje 
subtelności i magicznej praktyki, jaką oferuje doświadczenie piątej 
gęstości. 

87.10 P Y T A J Ą C Y  Wydaje się jednak, że w przypadku wielu kontaktów UFO, 
które miały miejsce na tej planecie, musi istnieć jakaś wiedza i 
wykorzystanie Pierwszego Zniekształcenia, ponieważ istoty czwartej 
gęstości przez większość czasu zachowały dystans i anonimowość, aby 
żaden konkretny dowód na ich istnienie nie był zbyt oczywisty. Jak są 
zorientowane w tym rodzaju kontaktu? 
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R A  Jestem Ra. Źle odebraliśmy Twoje zapytanie, sądząc, że było ono 
skierowane do tego konkretnego typu kontaktu. Natura przestrzegania 
Zniekształcenia Wolnej Woli przez czwartą gęstość podczas dążenia do 
zasiewania wzorców myślowych trzeciej gęstości jest materiałem, który już 
został omówiony.1 Oferowane jest to, co można zaoferować z informacji 
nastawionych negatywnie. Zmienia się to w zakresie, w jakim istota 
otrzymująca takie negatywne informacje ma orientację pozytywną. Wiele 
takich kontaktów ma więc charakter mieszany. 

87.11 P Y T A J Ą C Y  Przepraszam, za zamiesznie w tym pytaniu i że nie zadaję go 
poprawnie. Jest to dla mnie ważny punkt filozoficzny, który staram się 
tutaj wyjaśnić. Ma to związek z faktem, że negatywy czwartej gęstości 
wydają się być świadome Pierwszego Zniekształcenia i są w 
niezasłoniętym stanie. I wydaje się, że wykorzystują tę wiedzę o 
Pierwszym Zniekształceniu, aby utrzymać sytuację, którą utrzymują w 
swoich kontaktach z tą planetą.  

Staram się wydobyć ich zdolność rozumienia mechanizmu Pierwszego 
Zniekształcenia i konsekwencji procesu zasłaniania i nadal pozostawać w 
mentalnej konfiguracji separacji na ścieżce negatywnej. Mam nadzieję, że 
wyraziłem się tu jasno. Trudno mi zadać to pytanie. 

R A  Jestem Ra. Odpowiedź może nadal nie zadowolić pytającego. Prosimy, 
abyś kontynuował to, dopóki nie będziesz zadowolony. Negatywna istota 
z czwartej gęstości dokonała wyboru dostępnego każdemu podczas 
zbiorów w trzeciej gęstości. Jest świadoma pełnego wachlarza możliwych 
metod widzenia wszechświata Jedynego Stwórcy i jest przekonana, że 
ignorowanie i nieużywanie centrum energii zielonego promienia będzie 
najskuteczniejszą metodą zapewniającą możliwość zebrania w czwartej 
gęstości. Jej operacje wśród tych z trzeciej gęstości, które jeszcze nie 
dokonały tego wyboru, są zaprojektowane tak, aby dać każdemu 
możliwość rozważenia polaryzacji w służbie sobie i jej możliwej 
atrakcyjności. 

87.12 P Y T A J Ą C Y  Wydaje mi się, że jest to akcja służenia innym w oferowaniu 
możliwości ścieżki w służbie sobie. Jaki jest względny efekt polaryzacji 
tego? Nie rozumiem tego punktu. 

                                                            
1 Wcześniej omówione w 11.18, 12.15, 16.2-7, 26.34, 62.20, 67.7 i 68.16. 
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R A  Jestem Ra. W waszych uzbrojonych bandach duża grupa z 
powodzeniem łupi i grabi. Sukces szeregowych zawłaszczają kaprale, 
sukcesy kaprali sierżanci, potem porucznikowie, kapitanowie, majorowie a 
na końcu dowodzący generałowie. Każda udana pokusa, każde udane 
pozyskanie istoty gotowej do zbioru, jest wzmocnieniem mocy i 
polaryzacji kompleksu pamięci społecznej czwartej gęstości, który odniósł 
ten sukces. 

87.13 P Y T A J Ą C Y  Jeśli jeden kompleks umysłu/ciała/ducha jest zbierany z trzeciej 
gęstości do kompleksu pamięci społecznej czwartej gęstości, czy całkowita 
moc kompleksu pamięci społecznej przed wchłonięciem tego 
pojedynczego bytu podwaja się kiedy ta istota zostanie wchłonięta? 

R A  Jestem Ra. Nie. 

87.14 P Y T A J Ą C Y  Prawo Podwajania nie działa w ten sposób. Jak bardzo wzrasta 
moc kompleksu pamięci społecznej, gdy ta pojedyncza istota jest zbierana 
i wchłaniana przez nią? 

R A  Jestem Ra. Jeśli jedna istota w społecznym kompleksie pamięci jest 
odpowiedzialna za to dodanie do swojego istnienia, ten kompleks 
umysłu/ciała/ducha wchłonie, w sposób liniowy, moc zawartą w, 
powiedzmy, rekrucie. Jeżeli odpowiedzialna jest podgrupa, moc jest wtedy 
mocą tej podgrupy. Bardzo rzadko kompleks pamięci społecznej o 
negatywnej polaryzacji jest w stanie działać całkowicie jako jedna istota. 
Utrata biegunowości spowodowana tą trudnością, którą wcześniej 
nazywaliśmy rodzajem duchowej entropii, jest dość duża.2 

87.15 P Y T A J Ą C Y  Zakładając zatem, że pojedyncza istota negatywnie 
spolaryzowana jest odpowiedzialna za rekrutację zebranej istoty z trzeciej 
gęstości i dodaje tę polaryzację do jej negatywnej polaryzacji i mocy, 
jakiego rodzaju zdolności lub jakiego rodzaju korzyści to są i jak są 
wykorzystywane przez istotę? 

R A  Jestem Ra. Tak zwana hierarchia jest natychmiast kwestionowana, a 
istota o zwiększonej mocy wykorzystuję tę moc, aby kontrolować więcej 
innych jaźni i rozwijać się w strukturze kompleksu pamięci społecznej. 

87.16 P Y T A J Ą C Y  Jak mierzy się tę moc? Skąd wiadomo, że ta istota zyskała tę 

                                                            
2 Wcześniej omawiane w 7.15 i 36.15. 
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dodatkową moc? 

R A  Jestem Ra. W niektórych przypadkach toczy się rodzaj bitwy. To jest 
walka woli, a broń składa się ze światła, którą może stworzyć każdy z 
rywali. W większości przypadków, w których zmiana władzy była 
oczywista, jest po prostu uznawana, a ci, którzy widzą korzyści z 
obcowania z tym nowym potężniejszym bytem, pomagają mu w rozwoju 
w ramach struktury. 

87.17 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Zauważyliśmy możliwość pomylenia terminu 
„umysł/ciało/duch” z „kompleksem umysłu/ciała/ducha” podczas 
ostatniej sesji. Czy było kilka niepoprawnych użyć tych terminów, 
zamieniając jedno na drugie? 

R A  Jestem Ra. Wystąpił błąd w transmisji. Użycie terminu 
„umysł/ciało/duch” powinno odnosić się do tych istot mieszkających w 
trzeciej gęstości przed procesem zasłaniania, termin „kompleks 
umysłu/ciała/ducha” odnosi się do tych istot zamieszkujących w trzeciej 
gęstości po procesie zasłaniania. Odkrywamy również brak z naszej strony 
określenia „kompleks”, gdy mówimy o ciele po zasłonie. Popraw te 
błędy.3 

Prosimy również, abyście uważnie obserwowali te transmisje pod kątem 
wszelkich błędów i zadawali pytania, ponieważ naszą intencją jest 
zapewnienie jak najbardziej niezakłóconej serii kompleksów wibracji 
dźwięku. 

Istota ta, choć znacznie lepiej oczyszczona ze zniekształceń w kierunku 
rozbłysków bólu, mimo iż, jest przygotowana przez te mentalne 
kompleksy wibracji, które nazywasz modlitwą, nadal jest podatna na 
fluktuacje z powodu zniekształceń przedinkarnacyjnych kompleksu ciała i 
energetyzujących je przez tych o negatywnej polaryzacji. 

87.18 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Wprowadzimy poprawki. Podczas ostatniej sesji 
powiedziałeś, że przed zasłoną zawsze możliwy był transfer energii 
seksualnej. Chciałabym wiedzieć, co miałeś na myśli przez „zawsze było 
możliwe” i dlaczego nie zawsze było to możliwe po zasłonięciu, tylko po 

                                                            
3 Tekst został poprawiony przed wydrukiem i teraz czyta się go tak jak powinno. 

Przypisy zostały dodane do każdego wystąpienia korekty. 
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to by wyjaśnić ten punkt? 

R A  Jestem Ra. Wierzymy, że rozumiemy Twoje zapytanie i zastosujemy 
analogię do baterii w waszej kulturze, która zapala żarówkę latarki. Dwie 
pracujące baterie umieszczone szeregowo zawsze oferują potencjał 
oświetlenia żarówki. Po zasłonięciu, kontynuując tę zgrubną analogię, 
dwie baterie umieszczone nie szeregowo nie dałyby wtedy żadnego 
możliwego oświetlenia żarówki. Wiele kompleksów umysłu/ciała/ducha 
po zasłonięciu, poprzez blokady, dokonało ekwiwalentu odwrócenia 
baterii. 

87.19 P Y T A J Ą C Y  Jakie było główne źródło blokad, które spowodowały analogię 
odwrócenia baterii? 

R A  Jestem Ra. Proszę zapytać bardziej szczegółowo o kompleksy 
umysłu/ciała/ducha lub umysły/ciała/duchy dla których prosisz o 
informacje. 

87.20 P Y T A J Ą C Y  Przed zasłoną była, powiedzmy, znajomość techniki 
oświetlenia żarówkami. Po zasłonie kilka eksperymentów stworzyło 
światło żarówki; niektóre skutkowały brakiem światła żarówek. Poza 
faktem, że nie były dostępne informacje o sposobach zapalenia żarówki, 
czy istniała jakaś podstawowa przyczyna eksperymentów, które zakończyły 
się brakiem świecenia żarówki? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

87.21 P Y T A J Ą C Y  Jaka była ta podstawowa przyczyna? 

R A  Jestem Ra. Podstawową przyczyną blokady jest brak zdolności 
postrzegania drugiego ja jako Stwórcy lub mówiąc inaczej, braku miłości. 

87.22 P Y T A J Ą C Y  OK. Wydaje się, że w naszej szczególnej iluzji potencjał 
seksualny mężczyzny osiąga szczyt gdzieś przed osiągnięciem dwudziestego 
roku życia, a kobiety jakieś dziesięć lat później. Jaka jest przyczyna tej 
różnicy w szczytowej energii seksualnej? 

R A  Jestem Ra. Musimy wyraźnie rozróżnić pomiędzy żółtym promieniem, 
chemicznym kompleksem ciała trzeciej gęstości, a kompleksem ciała, 
który jest częścią kompleksu umysłu/ciała/ducha. Samiec, jak nazywasz tę 
biegunowość, ma niezwykle aktywne pożądanie żółtego promienia w 
przestrzeni/czasie w swoim wcieleniu, kiedy jego plemniki są najbardziej 
żywotne i pełne życiodajnych spermat. W ten sposób promień czerwony 
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stara się rozmnażać najgęściej w czasie, gdy ciało to jest w stanie najlepiej 
spełnić wymagania dotyczące promienia czerwonego. 

Żółto-promienny, chemiczny kompleks ciała samicy, jak nazywacie tę 
biegunowość, musi mieć ciągłe i rosnące pragnienie współżycia 
seksualnego, ponieważ może począć tylko raz na piętnaście do osiemnastu 
miesięcy, biorąc pod uwagę, że nosi poczęty kompleks ciała, rodzi go i 
karmi piersią. To jest wyczerpujące dla fizycznego ciała żółtego promienia. 
Aby to zrekompensować, pragnienie wzrasta, tak że ciało żółtego 
promienia jest predysponowane do kontynuacji zgromadzenia 
seksualnego, spełniając w ten sposób swoje zadanie czerwonego 
promienia, aby rozmnażać się tak gęsto, jak to możliwe. 

Tym bardziej, że powiedzmy, integralna seksualność lub biegunowość 
kompleksu ciała, który jest częścią kompleksu umysłu/ciała/ducha, nie 
zajmuje się tymi manifestacjami żółtego promienia, ale raczej podąża 
drogami poszukiwania transferu energii i szerzenia pomocy i służby 
innym lub sobie. 

87.23 P Y T A J Ą C Y  Dodatkowo, dlaczego proporcja orgazmów męskich do 
żeńskich jest tak mocno dociążona po stronie mężczyzny? 

R A  Jestem Ra. Odnosimy się teraz do żółtego promienia, ciała fizycznego 
lub, jeśli wolisz, kompleksu ciała (na tym poziomie rozróżnienie nie ma 
znaczenia). Męski orgazm, który motywuje plemnik do zbliżenia się do 
komórki jajowej, jest niezbędny do spełnienia pragnienia rozmnażania 
gatunku. Kobiecy orgazm jest niepotrzebny. Ponownie, gdy kompleksy 
umysłu/ciała/ducha zaczynają wykorzystywać transfer energii seksualnej 
do uczenia się, służenia i gloryfikowania Jednego Nieskończonego 
Stwórcy, funkcja kobiecego orgazmu staje się bardziej jasna. 

87.24 P Y T A J Ą C Y  Jaka była ta proporcja przed zasłoną? 

R A  Jestem Ra. Proporcja męskich orgazmów do żeńskich przed zasłoną 
była znacznie bliższa jeden do jednego, ponieważ metafizyczna wartość 
kobiecego orgazmu była jasna i bez cienia. 

87.25 P Y T A J Ą C Y  Czy ma sens podawanie tej proporcji we wczesnej czwartej 
gęstości, a jeśli tak, czy zrobiłbyś to? 

R A  Jestem Ra. Pod wieloma względami mówienie o orgazmie mężczyzny i 
kobiety w wyższych gęstościach jest zupełnie pozbawione sensu, ponieważ 
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charakter i natura orgazmu staje się coraz bardziej naturalnie funkcją 
kompleksu umysłu/ciała/ducha jako zespołu.  

Można powiedzieć, że zasłona w czwartej gęstości została zdjęta i wybór 
został dokonany. W biegunowościach pozytywnych prawdziwe dzielenie 
się jest niemal powszechne. W negatywnaych biegunowościach prawdziwa 
blokada, dzięki której zdobywca osiąga orgazm, a pokonany prawie nigdy, 
jest niemal powszechna.  

W każdym przypadku możesz postrzegać funkcję seksualnej części 
doświadczenia jako najskuteczniejszy środek polaryzacji. 

87.26 P Y T A J Ą C Y  W naszej iluzji mamy fizyczne definicje możliwych transferów 
energii. Nazywamy je konwersją potencjału na kinetyczny lub kinetyczny 
na ciepło i badamy to w odniesieniu do jego rosnącej entropii. Kiedy 
mówimy o transferach energii seksualnej i innych bardziej podstawowych 
formach energii, nigdy nie potrafię właściwie użyć, można powiedzieć, 
terminów, ponieważ nie rozumiem i prawdopodobnie nie mogę 
zrozumieć podstawowej formy energii, o której mówimy. 

Jednakże wyczuwam, że jest to energia czystej wibracji; to znaczy, na 
podstawowym poziomie naszej iluzji, ta wibracja pomiędzy częścią 
przestrzeni i czasu kontinuum przestrzeni/czasu, a jednak jest w jakiś 
sposób przenoszona do naszej iluzji w bardziej podstawowej formie. Czy 
mógłbyś poszerzyć dla mnie ten obszar? 

R A  Jestem Ra. Tak. 

87.27 P Y T A J Ą C Y  Zrobiłbyś to? 

R A  Jestem Ra. Masz rację zakładając, że energia, o której mówimy, 
omawiając transfery energii seksualnej, jest formą wibracyjnego mostu 
między przestrzenią/czasem a czasem/przestrzenią. Chociaż to 
rozróżnienie nie różni się od tego, co następuje, to, co następuje, może 
rzucić światło na to podstawowe stwierdzenie: 

Ze względu na proces zasłaniania, energia przekazywana od mężczyzny do 
kobiety jest inna niż energia przekazywana od kobiety do mężczyzny. Ze 
względu na różnicę biegunowości kompleksu umysłu/ciała/ducha 
mężczyzny i kobiety, mężczyzna przechowuje energię fizyczną; kobieta, 
energię mentalną i mentalno-emocjonalną. Kiedy transfer energii 
seksualnej trzeciej gęstości zostanie zakończony, mężczyzna zaoferuje 
wyładowanie energii fizycznej. Kobieta jest dzięki temu odświeżona, 
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mając znacznie mniejszą witalność fizyczną. W tym samym czasie, jeśli 
użyjesz tego terminu, kobieta wyładowuje wypływ swojej 
zmagazynowanej energii mentalnej i mentalno-emocjonalnej, oferując w 
ten sposób inspirację, uzdrowienie i błogosławieństwo dla mężczyzny, 
który z natury jest mniej żywotny w tej dziedzinie. 

W tej chwili prosimy o jeszcze jedno pełne zapytanie. 

87.28 P Y T A J Ą C Y  Dlaczego natura męska i kobieca jest różna? 

R A  Jestem Ra. Kiedy proces zasłaniania został zakończony, do męskiej 
biegunowości została przyciągnięta Matryca Umysłu, a do żeńskiej 
Wzmacniacz Umysłu; do mężczyzny Wzmacniacz Ciała, do kobiety 
Matryca Ciała. 

Czy możemy zapytać, czy są jakieś krótkie pytania, zanim zakończymy tę 
pracę? 

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

R A  Jestem Ra. Pomocna będzie sugerowana korekta kadzielnicy. 
Wyrównania są dobre. Byliście sumienni, moi przyjaciele. Pozostawiamy 
was teraz w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Idźcie 
zatem naprzód, radując się radośnie z mocy i niewysłowionego pokoju 
Jednego Nieskończonego Stwórcy. Adonai. 
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88.0 R A  Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego 
Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz. 

88.1 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś najpierw podać mi stan instrumentu? 

R A  Jestem Ra. Deficyt energii kompleksu fizycznego jest znaczny w tej 
przestrzeni/czasie. Nastąpiła również znaczna utrata energii witalnych. 
Jednakże te energie nadal mieszczą się w zniekształceniu, które możesz 
nazwać siłą. 

88.2 P Y T A J Ą C Y  Ze wszystkich rzeczy, o których wspomniałeś wcześniej, aby 
uzupełnić te energie, w tej konkretnej przestrzeni/czasie, która byłaby 
najbardziej odpowiednia dla uzupełnienia obu tych energii? 

R A  Jestem Ra. Jak zauważyłeś, istnieje wiele czynników, które przyczyniają 
się do wspomagania zniekształceń siły i łagodzenia zniekształceń w 
kierunku słabości tego instrumentu. Sugerujemy każdemu, aby wiele tych 
rzeczy, które zostały wyuczone były sumiennie stosowane. 

Do dyskusji wybralibyśmy jedno fizyczne zniekształcenie. Negatywne 
sługusy z czwartej gęstości, które w tym czasie odwiedzają waszą grupę, 
energetyzują nieco poważny kompleks nierównowagi w ręcznych 
wyrostkach tego instrumentu oraz, w mniejszym stopniu, zniekształcenia 
w obszarze klatki piersiowej. Sugerujemy, aby zachować ostrożność, aby 
powstrzymać się od niepotrzebnego używania tych przydatków. 

Ponieważ ten instrument nie doceni tej sugestii, sugerujemy odpowiednią 
dyskusję. 

88.3 P Y T A J Ą C Y  Na podstawie tego zakładam, że nasz negatywny towarzysz 
piątej gęstości nadal znajduje się na urlopie. Czy to prawda? 

R A  Jestem Ra. Wasz towarzysz z piątej gęstości nie towarzyszy wam w tej 
chwili. Niemniej jednak nie jest to odpoczynek. 

88.4 P Y T A J Ą C Y  Czy kadzielnica, którą dostarczyliśmy jest w porządku? 
[Kadzidła] kończą się przed końcem sesji. Czy nie byłoby lepiej, gdyby nie 
kończyły się przed końcem sesji? 
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R A  Jestem Ra. Nowa konfiguracja kadzielnicy jest bardzo pomocna dla 
bardziej subtelnych wzorców energii otaczających te działania. Przydałoby 
się mieć stale płonącą ilość kadzidła. Jednakże trudność polega na 
zapewnieniu tego bez przytłoczenia tego pomieszczenia ilością wydzielin i 
fizycznego produktu spalania. Mając do wyboru opcję pozwalającą na 
skończenie palenia się kadzielnicy i posiadanie nadmiaru dymu, 
sugerowalibyśmy to pierwsze jako bardziej pomocne. 

88.5 P Y T A J Ą C Y  Instrument wspomniał o tym, co nazywa przeciekiem lub 
świadomością komunikacji, czasami podczas tych sesji. Czy mógłbyś to 
skomentować? 

R A  Jestem Ra. Mamy ze sobą kompleks umysłu/ciała/ducha instrumentu. 
Kiedy ta istota zaczyna budzić się z metaforycznego łóżeczka 
doświadczania światła i aktywności w naszej gęstości, zaczyna być 
świadoma ruchu myśli. Nie pojmuje tych myśli bardziej, niż wasze 
dziecko trzeciej gęstości może pojąć pierwsze postrzegane słowa.  

Należy oczekiwać, że doświadczenie będzie kontynuowane i jest 
odpowiednim następstwem natury tych działań i metody, dzięki której 
ten instrument stał się dostępny dla naszych słów. 

88.6 P Y T A J Ą C Y  Instrument wspomniał o powtarzającej się potrzebie pójścia do 
łazienki przed tą sesją. Czy to z powodu niskiej energii życiowej? 

R A  Jestem Ra. Jest to częścią przyczyny obniżonego poziomu energii 
życiowej. Ta istota utrzymuje poziom zniekształcenia, który nazywacie 
bólem, którego niewielu spośród waszych ludzi doświadcza bez 
znaczącego wysysania energii. Rzeczywiście, stabilność istoty jest godna 
uwagi. Jednakże istota została w ten sposób wyczerpana, a ponadto 
odczuła inne zniekształcenia, takie jak te, które akcentują różne 
doświadczenia, ponieważ jest to jeden ze sposobów równoważenia 
skierowanego do wewnątrz doświadczenia fizycznego bólu.  

W trosce o tę istotę odradzano takie działania. To dodatkowo wyczerpało 
istotę. 

Chęć służenia Stwórcy poprzez oferowanie siebie jako narzędzia w tych 
działaniach, otrzymała zatem sposobność wypróbowania determinacji. Ta 
istota użyła pewnej energii życiowej do napędzania i uzupełniania woli. 
Instrument nie zużył żadnej fizycznej energii, ale energie witalne zostały 
wykorzystane, aby ta istota miała okazję ponownie świadomie wybrać 
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służenie Jedynemu Nieskończonemu Stwórcy. 

88.7 P Y T A J Ą C Y  Czy mały kryształ, którego używa na sobie instrument podczas 
sesji, przynosi jakąś korzyść lub szkodę? 

R A  Jestem Ra. Ten kryształ jest korzystny tak długo, jak ten, kto go 
naładował, działa w pozytywny sposób. 

88.8 P Y T A J Ą C Y  Kto naładował kryształ? 

R A  Jestem Ra. Ten kryształ został naładowany do użytku przez ten 
instrument przez tego znanego jako Neil. 

88.9 P Y T A J Ą C Y  Byłoby naruszeniem Pierwszego Zniekształcenia powiedzieć 
nam, czy nadal funkcjonuje w pozytywny sposób, czyż nie? 

R A  Jestem Ra. Dostrzegamy, że odpowiedziałeś na własne zapytanie. 

88.10 P Y T A J Ą C Y  Nasz wydawca prosi o zdjęcia do książki, Prawo Jedności, która 
w tej chwili będzie drukowana.1 Czy mógłbyś skomentować celowość, 
korzyści lub szkody, magiczne lub inne, nas używających zdjęć tej 
konkretnej konfiguracji, instrumentu i przyborów w książce? 

R A  Jestem Ra. Praktyczna celowość takiego projektu jest całkowicie 
wynikiem twojego rozeznania. Są względy magiczne. 

Po pierwsze, jeśli robione są zdjęcia pracy, obraz wizualny musi być tym, 
co jest; oznacza to, że dobrze jest sfotografować tylko rzeczywistą pracę, 
żadnych pozorów ani zastępowania jakichkolwiek materiałów. Nie będzie 
żadnych zniekształceń, których ta grupa może uniknąć, nie bardziej niż 
byśmy życzyli sobie uniknąć zniekształceń w naszych słowach. 

Po drugie, niewskazane jest fotografowanie instrumentu lub jakiejkolwiek 
części pomieszczenia roboczego, gdy instrument jest w transie. Jest to 
kontakt wąskopasmowy i chcemy, aby energia elektryczna i 
elektromagnetyczna była stała, gdy ich obecność jest konieczna, a w 
przeciwnym razie żeby nie była obecna wcale. 

88.11 P Y T A J Ą C Y  Z tego co ty... Przepraszam. Śmiało. Jeśli chciałeś 
kontynuować, kontynuuj. Jeśli nie, zadam pytanie. 

                                                            
1  Zobacz przypis dla 84.6, aby uzyskać informacje dotyczące oryginalnych książek. 
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R A  Jestem Ra. Po trzecie, chcieliśmy stwierdzić, że gdy instrument jest 
świadomy, że będzie wykonywane zdjęcie, to w trakcie całego robienia 
zdjęć, czy to przed, czy po pracy, instrument musi stale reagować na 
mowę, zapewniając w ten sposób, że żaden trans nie jest bliski. 

88.12 P Y T A J Ą C Y  Z tego, co mi powiedziałeś, zaplanowałem więc, co następuje: 
Po zakończeniu sesji i przebudzeniu instrumentu, przed przesunięciem 
instrumentu, będziemy sprawiać by instrument stale mówił do nas, 
podczas gdy będę robił zdjęcia konfiguracji, w której znajduje się obecnie 
instrument. Oprócz tego zrobię kilka innych zdjęć instrumentu w innym 
pokoju i prawdopodobnie również siebie, tylko dla dodatkowych zdjęć 
nas o które prosi wydawca. Czy to optymalne, czy jedno z optymalnych 
wypełnień tego wymagania? 

R A  Jestem Ra. Tak. Prosimy, aby wszelkie fotografie mówiły prawdę, były 
datowane i świeciły tak wyraziście, aby nie było żadnego cienia, poza 
autentycznym wyrazem, który można ofiarować tym, którzy poszukują 
prawdy.  

Przychodzimy jako pokorni posłańcy Prawa Jedności, pragnąc zmniejszyć 
zniekształcenia. Prosimy was, którzy byliście naszymi przyjaciółmi, abyście 
pracowali z wszelkimi rozważaniami, takimi jak omówione powyżej, nie z 
myślą o szybkim usunięciu nieistotnego szczegółu, ale, jak w każdym 
przypadku, rozważyli taką możliwość, tak jak to adept musi, aby być sobą 
i oferować to, co jest w was i z wami, bez jakiegokolwiek udawania. 

88.13 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Chciałbym Cię zapytać, jeżeli chodzi o pierwotne 
wytworzenie tarota, gdzie ta koncepcja została po raz pierwszy 
ukształtowana i gdzie tarot został po raz pierwszy zarejestrowany, gdzie 
ona... ta pierwsza koncepcja? 

R A  Jestem Ra. Koncepcja tarota wywodzi się z wpływu planetarnego, 
którego nazywacie Wenus. 

88.14 P Y T A J Ą C Y  Czy koncepcja została przekazana... pozwól, że zapytam... 
mówisz, że tam powstała... czy ta koncepcja została opracowana jako 
narzędzie treningowe dla mieszkańców Wenus w owym czasie, czy też 
została opracowana przez mieszkańców Wenus jako narzędzie treningowe 
dla mieszkańców Ziemi? 

R A  Jestem Ra. Tarot został wymyślony przez populację Wenus trzeciej 
gęstości, wielkiej miary waszej przestrzeni/czasu w waszej przeszłości.  
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Jak zauważyliśmy, doświadczenie trzeciej gęstości tych z Wenus dotyczyło 
znacznie głębiej i harmonijnie tego, co nazwalibyście związkami z innymi 
jaźniami, pracą z transferem energii seksualnej oraz badaniami 
filozoficznymi lub metafizycznymi. Produkt wielu, wielu pokoleń pracy 
nad tym, co uważaliśmy za archetypowy umysł, wytworzył tarota, który 
był używany przez naszych ludzi jako pomoc szkoleniowa w rozwijaniu 
magicznej osobowości. 

88.15 P Y T A J Ą C Y  Domyślam się, że ci z trzeciej gęstości Wenus, którzy byli 
pierwszymi, którzy częściowo przeniknęli przez zasłonę, zebrali informacje 
na temat natury archetypowego umysłu i procesu zasłaniania i z tego 
zaprojektowali tarota jako metodę nauczania innych. Czy to jest 
poprawne? 

R A  Jestem Ra. Tak jest. 

88.16 P Y T A J Ą C Y  Zakładam również, co może nie być poprawne, że obecna lista 
dwudziestu dwóch nazw kart tarota, którą posiadam, nie zgadza się 
dokładnie z pierwotną generacją tarota Ra. Czy mógłbyś opisać 
oryginalnego tarota, najpierw mówiąc mi, czy istniały dwadzieścia dwa 
archetypy? Musiało być tak samo. I czy były takie same jak na liście, którą 
przeczytałem w poprzedniej sesji, czy były różnice? 

R A  Jestem Ra. Jak powiedzieliśmy wcześniej,2 każdy archetyp jest 
kompleksem koncepcji i może być postrzegany nie tylko przez jednostki, 
ale także przez osoby o tych samych wpływach rasowych i planetarnych w 
unikalny sposób. Dlatego nie jest pouczające rekonstruowanie raczej 
niewielkich różnic w terminach opisowych między używanym przez nas 
tarotem, a używanym przez egipskich i duchowych potomków tych 
pierwszych studentów tego systemu studiów. 

Jedynym wielkim przełomem, jaki dokonał się po naszej pracy w trzeciej 
gęstości, był właściwy nacisk położony na Arkanum Numer Dwadzieścia 
Dwa, które nazwaliśmy Wyborem. Z własnego doświadczenia zdawaliśmy 
sobie sprawę, że taki jednoczący archetyp istnieje, ale nie daliśmy temu 
archetypowi odpowiedniego kompleksu pojęć, aby jak najskuteczniej 
wykorzystać ten archetyp w celu promowania naszej ewolucji. 

88.17 P Y T A J Ą C Y  Wygłoszę stwierdzenie co do mojego rozumienia niektórych 
                                                            

2  Podawane wcześniej w 67.30, 77.12–13 i 77.23. 
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archetypów i pozwolę Ci poprawić to stwierdzenie. Wydaje mi się, że w 
każdym z nich Katalizator oddziałuje na Sygnifikator Umysłu, Ciała i 
Ducha. To wytwarza Doświadczenie, które następnie prowadzi do 
Transformacji i wytwarza Wielką Drogę. To jest ten sam proces dla 
umysłu, ciała i ducha. Archetypy są po prostu powtarzane, ale działają w 
inny sposób jako katalizator ze względu na różnice w umyśle, ciele i 
duchu. 

Tworzą dla każdego inny rodzaj Doświadczenia z powodu różnic w tych 
trzech. Transformacja jest nieco inna. Wielka Droga jest nieco inna, ale 
archetypy zasadniczo robią to samo. Po prostu działają na trzy różne części 
kompleksu umysłu/ciała/ducha, abyśmy mogli skondensować cały 
archetypowy umysł w taki sposób, by powiedzieć, że czyniąc z 
Sygnifikatora kompleks, zasadniczo zapewniliśmy Katalizatorowi 
wydajniejszy sposób na stworzenie Transformacji. Czy mógłbyś poprawić 
moje stwierdzenie? 

R A  Jestem Ra. W twoim stwierdzeniu poprawność jest tak spleciona z 
mackami najbardziej podstawowego nieporozumienia, że korekta twojego 
stwierdzenia jest trudna. Będziemy robić komentarze, a na podstawie tych 
komentarzy prosimy o umożliwienie ewentualnej zmiany 
konceptualizacji. 

Umysł archetypowy jest wielką i fundamentalną częścią kompleksu 
umysłu, jednym z jego najbardziej podstawowych elementów i jednym z 
najbogatszych źródeł informacji dla poszukiwacza Jedynego 
Nieskończonego Stwórcy. Próba skondensowania archetypów jest błędną 
próbą. Każdy archetyp jest znaczącym ding an sich3, czyli rzeczą samą w 
sobie, z własnym kompleksem pojęć. 

Chociaż badanie relacji między jednym archetypem a drugim jest 
pouczające, można powiedzieć, że ten kierunek dociekania jest 
drugorzędny w stosunku do odkrycia najczystszej postaci, wizji lub 
melodii, jaką każdy archetyp oznacza zarówno dla umysłu 
intelektualnego, jak i intuicyjnego. 

Kompleksy Sygnifikatorów Umysłu, Ciała i Ducha są złożone same w 

                                                            
3  ding an sich - (w filozofii Kanta) rzecz, która jest sama w sobie, nie pośredniczyła 

poprzez percepcję przez zmysły lub konceptualizację, a zatem niepoznawalny. 
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sobie; a archetypy Katalizatora, Doświadczenia, Transformacji i Wielkiej 
Drogi są najbardziej owocnie postrzegane jako niezależne kompleksy, 
które mają własne melodie, którymi mogą informować umysł o ich 
naturze. 

Prosimy, abyś rozważył, że archetypowy umysł przekazuje te myśli, które 
mogą mieć wpływ na umysł, ciało lub ducha. Archetypy nie mają 
bezpośredniego związku z ciałem ani duchem. Wszystko musi być 
poprowadzone przez wyższe poziomy podświadomości do świadomości, a 
stamtąd mogą zbiec tam, gdzie zostały wezwane. Gdy są używane w 
kontrolowany sposób wtedy są najbardziej pomocne.  

Zamiast wychodzić poza granice Twojego wcześniejszego stwierdzenia, 
bylibyśmy wdzięczni za możliwość ponownego zadawania pytań w tym 
momencie, abyśmy mogli odpowiedzieć Ci bardziej precyzyjnie. 

88.18 P Y T A J Ą C Y  Zadam następujące pytania w celu wyjaśnienia . . . 
ewentualnie... tylko... metody nauczania tych pojęć, która może dać mi 
ważne wskazówki do zrozumienia samych pojęć. Czy Ra używał kart 
podobnych do kart tarota do celów treningowych w trzeciej gęstości? 

R A  Jestem Ra. Nie. 

88.19 P Y T A J Ą C Y  Czego Ra używał w trzeciej gęstości? 

R A  Jestem Ra. Jesteś świadomy w swoich próbach magicznej wizualizacji 
mentalnej konfiguracji czasami dość złożonych wizualizacji. Są mentalne i 
przyciągane umysłem. Innym przykładem dobrze znanym w waszej 
kulturze jest wizualizacja podczas waszej Mszy (zniekształcenia miłości 
Jedynego Nieskończonego Stwórcy zwanego chrześcijaństwem), w której 
mała część waszego pożywienia jest postrzegana jako umysłowo 
skonfigurowany, ale całkowicie prawdziwy człowiek, człowiek znany wam 
jako Jehoszua lub jak nazywacie tę istotę teraz, Jezus. To właśnie dzięki tej 
metodzie trwałej wizualizacji podczas okresu szkolenia pracowaliśmy z 
tymi koncepcjami. 

Te koncepcje były sporadycznie rysowane. Nie pomyśleliśmy jednak o 
koncepcji jednej wizualizacji na kartę. 

88.20 P Y T A J Ą C Y  Zatem, jak nauczyciel przekazał uczniowi informacje dotyczące 
wizualizacji? 

R A  Jestem Ra. Proces był kabalistyczny; to znaczy tradycji przekazywanej z 
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ust do ust. 

88.21 P Y T A J Ą C Y  Wtedy kiedy Ra próbował nauczyć Egipcjan koncepcji tarota, 
czy zastosowano ten sam proces, czy inny? 

R A  Jestem Ra. Zastosowano ten sam proces. Jednakże ci, którzy byli po 
nas nauczającymi/uczącymi się, najpierw narysowali te obrazy najlepiej jak 
potrafili w miejscu inicjacji, a później zaczęli używać tego, co nazywacie 
kartami z reprezentacjami tych wizualizacji. 

88.22 P Y T A J Ą C Y  Czy Arkana Dworskie i Małe Arkana były częścią nauk Ra, czy 
też było to coś, co pojawiło się później? 

R A  Jestem Ra. Te karty, o których mówisz, były wynikiem wpływu tych z 
Chaldei i Sumeru. 

88.23 P Y T A J Ą C Y  Wspomniałeś wcześniej, że tarot był metodą wróżenia. Czy 
mógłbyś to wyjaśnić? 

R A  Jestem Ra. Najpierw musimy oddzielić tarota jako metodę wróżenia 
od tych Wielkich Arkanów jako przedstawicieli dwudziestu dwóch 
archetypów archetypowego umysłu. 

Wartość tego, co nazywacie astrologią, jest znacząca, gdy jest 
wykorzystywana przez te wtajemniczone istoty, które rozumieją, jeśli 
wybaczycie błędną nazwę, czasami zawiłe rozważania Prawa Pomieszania. 
Kiedy każdy wpływ planetarny wchodzi do sieci energetycznej waszej 
sfery, te znajdujące się na sferze poruszają się tak, jak księżyc, który 
porusza się wokół waszej sfery, porusza wody waszych głębin. 

Wasza własna natura jest wodą, ponieważ jako kompleksy 
umysłu/ciała/ducha łatwo wywrzeć na was wrażenie i wami poruszyć. 
Rzeczywiście, to jest rdzeń i natura waszej podróży i czuwania w tej 
gęstości: nie tylko być poruszonym, ale także pouczać siebie, jaki jest 
preferowany sposób poruszania się w umyśle, ciele i duchu. 

Dlatego też, gdy każda istota wchodzi w planetarną sieć energii, każda 
istota doświadcza dwóch głównych wpływów planetarnych: poczęcia – 
które ma związek z fizyczną, manifestacją wcielenia żółtego promienia – 
oraz momentu, który nazywacie narodzinami, kiedy po raz pierwszy 
oddech jest wciągany do kompleksu organizmu chemicznego żółtego 
promienia. 
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W ten sposób ci, którzy znają gwiazdy, ich konfiguracje i wpływy, są w 
stanie zobaczyć dość szeroko zarysowaną mapę kraju, przez który istota 
podróżowała, podróżuje lub można oczekiwać, że będzie podróżować, czy 
to na poziomie fizycznym, umysłowym czy też poziomie duchowym. 
Taka istota rozwinie zdolności wtajemniczonego, które są normalnie 
znane wśród waszych ludzi jako parapsychiczne lub paranormalne. 

Kiedy archetypy zostają przetasowane w mieszankę zorientowanych 
astrologicznie kart, które tworzą tak zwane Arkana Dworskie i Małe 
Arkana, archetypy te zostają namagnesowane na psychiczne wrażenia 
osoby pracującej z kartami, stając się w ten sposób instrumentami 
powiązania między praktykującym astrologiczne determinacje i wróżby 
oraz żądającego informacji. 

Często takie archetypowe reprezentacje będą pojawiać się w taki sposób, 
aby mieć pozornie interesujące wyniki, znaczące w konfiguracji dla 
pytającego. Wielkie Arkana same w sobie nie mają prawowitego miejsca 
we wróżbiarstwie, ale raczej są narzędziami do dalszego poznania siebie 
przez jaźń w celu wejścia w głębszą, dogłębniej urzeczywistnioną chwilę 
obecną. 

88.24 P Y T A J Ą C Y  Ra musiał mieć, powiedzmy, plan lekcji lub kurs szkolenia dla 
dwudziestu dwóch archetypów, które miały być podane tym z trzeciej 
gęstości Ra albo później tym w Egipcie. Czy mógłbyś opisać ten 
scenariusz szkolenia? 

R A  Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne zapytanie tej pracy. 

Uważamy, że bardziej odpowiednie jest przedyskutowanie naszych 
planów zaznajamiania inicjowanych na waszej planecie z tą szczególną 
wersją archetypów archetypowego umysłu. Pierwszym etapem była 
prezentacja obrazów, jeden po drugim, w następującej kolejności:  

• jeden, osiem, piętnaście;  
• dwa, dziewięć, szesnaście;  
• trzy, dziesięć, siedemnaście;  
• cztery, jedenaście, osiemnaście;  
• pięć, dwanaście, dziewiętnaście;  
• sześć, trzynaście, dwadzieścia;  
• siedem, czternaście, dwadzieścia jeden;  
• dwadzieścia dwa.  

W ten sposób można by zacząć odkrywać fundamentalne relacje między 
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umysłem, ciałem i duchem; ponieważ jak ktoś widzi na przykład Matrycę 
Umysłu w porównaniu z Matrycami Ciała i Ducha, może wyciągnąć 
pewne wstępne wnioski. 

Kiedy w końcu uczeń opanował te wizualizacje i rozważył każdą z siedmiu 
klasyfikacji archetypów (patrząc na relacje między umysłem, ciałem i 
duchem), sugerowaliśmy rozważenie archetypów w parach: 

• jeden i dwa; 
• trzy i cztery; 
• pięć; 
• sześć i siedem. 

Możesz kontynuować w tej formie dla archetypów ciała i ducha.  

Zauważysz, że rozważanie Sygnifikatora nie zostało sparowane, ponieważ 
Sygnifikator powinien być sparowany z Archetypem dwadzieścia dwa. 

Pod koniec tej linii dociekań uczeń zaczął coraz bardziej pojmować cechy 
i rezonanse każdego archetypu. W tym momencie, używając różnych 
innych pomocy dla duchowej ewolucji, zachęcaliśmy wtajemniczonego, 
aby nauczył się stawać każdym archetypem i, co najważniejsze, by wiedział 
najlepiej jak to możliwe w waszej iluzji, kiedy przyjęcie osobowości 
archetypu miałoby pomocny charakter duchowy lub metafizyczny. 

Jak widać, każdy wtajemniczony wykonał wiele pracy twórczej. Nie mamy 
do zaoferowania żadnego dogmatu. Każdy dostrzega to, co jest potrzebne 
i pomocne dla jaźni. 

Czy możemy zapytać, czy są jakieś krótkie pytania, zanim opuścimy tę 
pracę? 

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

R A  Jestem Ra. Ponownie ostrzegamy was przed zniekształceniami rąk 
instrumentu. Wpływ czwartej gęstości na nie może być niewygodny w 
tym sensie, że jeśli pozwoli się postępować bez złagodzenia, to, co 
nazywasz operacją, będzie niemal natychmiast konieczne. 

Wyrównania są dobre. Byliście skrupulatni.  

Zostawiamy was, moi przyjaciele, w miłości i świetle Jedynego 
Nieskończonego Stwórcy. Idźcie zatem naprzód, radując się wesoło w 
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mocy i chwalebnym pokoju Jedynego Nieskończonego Stwórcy. Adonai. 



 

SESJA 89. 
9CZERWCA 1982  

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

89.1 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś najpierw podać mi stan instrumentu? 

R A  Jestem Ra. Jest tak jak wcześniej stwierdzono. 

89.2 P Y T A J Ą C Y  Mam dwa pytania natury osobistej. Po pierwsze, podczas 
ostatniej intensywnej medytacji instrument doświadczył bardzo silnego 
urabiania ze strony istoty, która się nie zidentyfikowała i która nie odeszła, 
gdy o to poprosił. Powiesz nam, co się wtedy działo? 

R A  Jestem Ra. Uważamy, że instrument otrzymał możliwość stania się 
kanałem dla znanego wcześniej przyjaciela. Ta istota nie była w stanie 
odpowiedzieć na kwestionowanie duchów w imię Chrystusa, co jest 
zniekształceniem tego instrumentu jako sposobem rozróżniania między 
tymi o orientacji pozytywnej i negatywnej. Dlatego, po pewnym oporze, 
istota znalazła potrzebę odejścia. 

89.3 P Y T A J Ą C Y  Czy ta konkretna istota była gościem z piątej gęstości, którego 
mieliśmy wcześniej dość często? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

89.4 P Y T A J Ą C Y  Czy on wrócił do nas w tym momencie? 

R A  Jestem Ra. Nie. Próba mówienia była spowodowana czujnym okiem 
sługusów tej istoty, które zauważyły coś, co można nazwać przypływem 
naturalnych zdolności telepatycznych ze strony instrumentu. Zdolność ta 
jest cykliczna, o osiemnastodniowym cyklu dobowym, o czym 
wspomnieliśmy wcześniej.1 Tym samym istota ta postanowiła spróbować 
innych sposobów dostępu do instrumentu poprzez wolną wolę. 

89.5 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbym to nazwać zwiększeniem zdolności odbioru 
telepatycznego w szerszym zakresie częstotliwości podstawowych, tak aby 

                                                            
1  Wspomniane wcześniej w 61.3 i 64.10. 
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objąć nie tylko Konfederację, ale ten konkretny byt? 

R A  Jestem Ra. To jest niepoprawne. Szczytowy punkt cyklu wyostrza 
zdolność odbierania sygnału, ale nie zmienia podstawowej natury fali 
nośnej. Powiedzmy, że w antenie odbiorczej jest większa moc. 

89.6 P Y T A J Ą C Y  To pytanie może być bez znaczenia, ale czy istota Konfederacji 
z piątej gęstości, która była spolaryzowana pozytywnie, transmitowałaby 
na tej samej częstotliwości co nasz towarzysz z negatywną polaryzacją w 
piątej gęstości? 

R A  Jestem Ra. To prawda i jest to powód, dla którego kwestionowanie 
wszelkich kontaktów jest mile widziane przez Konfederację Planet w 
Służbie Nieskończonego Stwórcy. 

89.7 P Y T A J Ą C Y  Pytanie drugie: Jim również odczuwał bardzo silne urabianie, 
które było nieproszone podczas czanelingu Latwii w ostatnim czasie oraz 
w jego osobistych medytacjach. Czy mógłbyś nam również powiedzieć, co 
wydarzyło się w tych przypadkach? 

R A  Jestem Ra. Istota, która była waszym towarzyszem, ma częstotliwość 
wibracji – ale nieco mniejszą – niż ta z kompleksu pamięci społecznej 
znanego jako Latwii. Ponadto Latwii jest głównym pocieszycielem 
Konfederacji dla istot poszukujących na poziomie kompleksu 
wibracyjnego tego znanego jako Jim.  

Dlatego też ten sam towarzysz również podejmuje próbę kontaktu z tym 
instrumentem. Chociaż instrument ten miałby duże trudności w 
rozróżnieniu rzeczywistego kontaktu ze względu na brak doświadczenia 
waszego towarzysza w tego typu służbie, niemniej jednak dobrze by było, 
aby ten instrument również wybrał jakiś sposób kwestionowania 
kontaktów. 

89.8 P Y T A J Ą C Y  Ile lat temu zakończyła się trzecia gęstość Ra? 

R A  Jestem Ra. Obliczenia niezbędne do ustalenia tego punktu są trudne, 
ponieważ tak wiele z tego, co nazywacie czasem, jest zajęte przed i po 
trzeciej gęstości, podczas gdy obserwujecie postęp czasu ze swojego 
punktu widzenia. Ogólnie możemy powiedzieć, że czas naszej radości z 
dokonywania wyboru wynosił około 2,6 miliona waszych słonecznych lat 
w waszej przeszłości. Jednakże – poprawiamy ten instrument. Wasz 
termin to miliard, 2,6 miliarda waszych lat w waszej przeszłości. Jednakże 
ten czas, jak go nazywasz, nie ma znaczenia, ponieważ nasza  
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przestrzeń/czas od tego czasu była doświadczana w sposób zupełnie 
niepodobny do waszego doświadczenia przestrzeni/czasu w trzeciej 
gęstości. 

89.9 P Y T A J Ą C Y  Wygląda na to, że koniec trzeciej gęstości Ra zbiegł się z 
początkiem drugiej gęstości tej planety. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. To jest z grubsza poprawne. 

89.10 P Y T A J Ą C Y  Czy planeta Wenus stała się w tym czasie planetą czwartej 
gęstości? 

R A  Jestem Ra. Tak właśnie jest. 

89.11 P Y T A J Ą C Y  Czy ona później stała się planetą piątej gęstości? 

R A  Jestem Ra. Później stała się planetą czwartej/piątej gęstości; potem, 
przez większą część waszego czasu, planetą piątej gęstości. Zarówno 
doświadczenia czwartej, jak i piątej gęstości były możliwe pod wpływem 
planetarnego wpływu tego, co nazywacie Wenus. 

89.12 P Y T A J Ą C Y  Jaka jest obecnie jej gęstość? 

R A  Jestem Ra. Jej rdzeniowa częstotliwość wibracji to szósta gęstość. 
Jednakże my, jako kompleks pamięci społeczenej, zdecydowaliśmy się 
opuścić ten wpływ. Dlatego istoty zamieszkujące ten wpływ planetarny w 
tej przestrzeni/czasie są bytami piątej gęstości. Planeta może być uważana 
za planetę piątej/szóstej gęstości. 

89.13 P Y T A J Ą C Y  Z jakiego powodu odeszliście? 

R A  Jestem Ra. Chcieliśmy służyć. 

89.14 P Y T A J Ą C Y  Mam tu talię dwudziestu dwóch kart tarota, które zostały 
skopiowane, zgodnie z posiadanymi informacjami, ze ścian, jak sądzę, 
wielkiej piramidy w Gizie. W razie potrzeby możemy powielić te karty w 
przygotowywanej przez nas książce. Zapytałbym Ra, czy te karty 
reprezentują dokładną replikę tego, co znajduje się w Wielkiej Piramidzie? 

R A  Jestem Ra. Podobieństwo jest znaczne. 

89.15 P Y T A J Ą C Y  Innymi słowy, można powiedzieć, że były one bardziej niż 
powiedzmy 95% poprawne, jeśli chodzi o przedstawienie tego, co 
znajduje się na ścianach Wielkiej Piramidy? 
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R A  Jestem Ra. Tak. 

89.16 P Y T A J Ą C Y  Tak więc rozumiem to tak: Ra przekazał te archetypowe 
koncepcje kapłanom Egiptu, którzy następnie narysowali je na ścianach 
jednej z komnat Wielkiej Piramidy. Jaka była technika przekazywania 
tych informacji kapłanom? Czy Ra w tym czasie chodził po powierzchni 
wśród Egipcjan, czy też robił to poprzez jakąś formę czanelingu? 

R A  Jestem Ra. Dokonano tego częściowo poprzez stare nauki, a częściowo 
poprzez wizje. 

89.17 P Y T A J Ą C Y  Wtedy w tym szczególnym czasie Ra już dawno opuścił 
planetę, jeżeli chodzi o przebywanie wśród Egipcjan. Czy to jest 
poprawne? 

R A  Jestem Ra. Tak. 

89.18 P Y T A J Ą C Y  Chciałbym zapytać Ra o każdą z tych kart, aby lepiej 
zrozumieć archetypy. Czy to jest do przyjęcia? 

R A  Jestem Ra. Jak już wspomnieliśmy,2 te archetypowe kompleksy pojęć 
są narzędziem uczenia się/nauczania. Tak więc, gdybyśmy mieli oferować 
informacje, które nie byłyby odpowiedzią na spostrzeżenia ucznia, 
naruszalibyśmy wolną wolę uczącego się/nauczyciela, będąc jednocześnie 
nauczającym/uczącym się i uczącym się/nauczycielem. 

89.19 P Y T A J Ą C Y  W takim razie zapytam: stwierdziłeś, że Ra używał tarota do 
rozwijania magicznej osobowości. Czy robił to system uczenia się, aby stać 
się w umyśle esencją każdego archetypu i w ten sposób rozwijać magiczną 
osobowość? 

R A  Jestem Ra. To jest niepoprawne. Ubieranie się w archetyp jest 
zaawansowaną praktyką adepta, który od dawna bada ten archetypowy 
system.  

Kompleksy pojęciowe, które razem mają reprezentować architekturę 
znaczącej i bogatej części umysłu, mają być badane jako indywidualne 
kompleksy pojęciowe – jako Matryca, Wzmacniacz, itd. – przy 
przeglądaniu połączeń umysłu/ciała/ducha; i w parach, z pewną 
koncentracją na polaryzacji mężczyzny i kobiety.  

                                                            
2  Wcześniej stwierdzono w 88.14-15. 
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Jeśli je zbadamy, nadejdzie moment, w którym głębokie treny i radosne 
dźwięki głębokiego umysłu mogą zostać z powodzeniem wyprowadzone 
na przód, aby zintensyfikować, wyartykułować i uwydatnić jakiś aspekt 
magicznej osobowości. 

89.20 P Y T A J Ą C Y  Stwierdziliście, że każdy archetyp to kompleks koncepcji. Czy 
mógłbyś określić, co masz na myśli przez to stwierdzenie? 

R A  Jestem Ra. Na pierwszy rzut oka taka definicja jest bezpodstawna, 
będąca błędnym kołem. Kompleks pojęciowy jest kompleksem pojęć, tak 
jak cząsteczka jest kompleksową strukturą złożoną z więcej niż jednego 
typu węzła energetycznego lub atomu. Każdy atom w cząsteczce ma swoją 
unikalną tożsamość i w jakiś sposób można go z cząsteczki usunąć. 
Cząsteczka wody może, za pomocą środków chemicznych, zostać 
podzielona na wodór i tlen. Oddzielnie nie można ich traktować jako 
równych wodzie. Gdy tworzą strukturę molekularną, gdzie woda jest tego 
przykładem, są one bezsprzecznie wodą. 

Właśnie w ten sposób każdy archetyp zawiera w sobie kilka 
podstawowych atomów bytu organizacyjnego. Oddzielnie nie można 
zobaczyć ogólnej struktury kompleksu. Razem kompleks konceptów to 
nierozerwalnie jedno.  

Jednakże, tak jak najbardziej przydatne jest uchwycenie potencjałów 
konstytuującej natury wody w waszych fizycznych systemach, tak też w 
uchwyceniu natury archetypu przydatne jest posiadanie wyczucia jego 
pojęć składowych. 

89.21 P Y T A J Ą C Y  W Archetypie Numer Jeden, reprezentowanym przez kartę 
tarota numer jeden, Matryca Umysłu wydaje mi się mieć cztery 
podstawowe części kompleksu. Patrząc na kartę mamy, po pierwsze i 
najbardziej oczywiste, Maga jako część i coś, co wydaje się być zbliżającą 
się gwiazdą. Bocian lub podobny do niego ptak wydaje się być w klatce. 
Na szczycie klatki mamy coś, co bardzo trudno dostrzec. Czy mam rację 
w tej analizie? 

R A  Jestem Ra. Jesteś kompetentny w oglądaniu zdjęć. Nie pojąłeś jeszcze 
natury Matrycy Umysłu tak dokładnie, jak jest to niezawodnie możliwe 
podczas kontemplacji. Zauważylibyśmy, że reprezentacje narysowane 
przez kapłanów były nieco zniekształcone przez znajomość i zależność od 
astrologicznych nauk Chaldejczyków. 
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89.22 P Y T A J Ą C Y  Kiedy Ra początkowo trenował lub nauczał Egipcjan na temat 
tarota, czy Ra działał jako nauczający/uczący się do takiego stopnia, że Ra 
stał się uczonym/nauczycielem? 

R A  Jestem Ra. To zniekształcenie nam zostało oszczędzone. 

89.23 P Y T A J Ą C Y  Więc czy mógłbyś mi powiedzieć, jakie informacje przekazałeś 
egipskiemu kapłanowi lub Egipcjaninowi, z którym jako pierwszym 
skontaktowano się lub uczono pierwszego archetypu? Czy możesz to 
zrobić w granicach Pierwszego Zniekształcenia? 

R A  Jestem Ra. To jest możliwe. Naszym pierwszym krokiem, jak 
powiedzieliśmy, było przedstawienie opisów w formie słownej trzech 
obrazów: jeden, osiem, piętnaście; następnie zadano pytania: „Jak myślisz, 
co może przedstawiać ptak?” „Jak myślisz, co może przedstawiać różdżka?” 
„Jak myślisz, co reprezentuje mężczyzna?” i tak dalej, aż ci, którzy 
studiowali, pracowali nad systemem, w którym używane obrazy zaczęły 
sugerować system pojęć. Jest to powolna praca, gdy jest wykonywana po 
raz pierwszy. 

Możemy zauważyć ze współczuciem, że niewątpliwie dusi cię przeciwna 
trudność, jaką jest ogromna masa obserwacji tego systemu, z których 
wszystkie mają pewną wartość, ponieważ każdy uczeń doświadczy 
archetypowego umysłu i jego struktury w unikalny sposób użyteczny dla 
tego ucznia. Sugerujemy, aby jedna lub więcej osób z tej grupy zrobiło to, 
co sugerowaliśmy, abyśmy mogli, bez naruszenia [wolnej woli], 
przedstawić uwagi na ten interesujący temat, które mogą być dalszą 
pomocą dla osób dociekających w tej dziedzinie. 

Zauważylibyśmy w tym czasie, że instrument ma prawie ciągłe rozbłyski 
bólu. Dlatego prosimy, aby każdy z grupy wsparcia był szczególnie 
świadomy wszelkich dezinformacji, abyśmy mogli jak najszybciej 
skorygować wszelkie zniekształcenia informacji. 

89.24 P Y T A J Ą C Y  Zatem, jak rozumiem, to, co sugerujesz, jeśli chodzi o tarota, 
to studiowanie pism, które mamy do dyspozycji i formułowanie pytań. 
Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Nie. 

89.25 P Y T A J Ą C Y  Przepraszam, nie zrozumiałem dokładnie, o co Ci chodziło. 
Czy byłoby zatem właściwe, abym odpowiedział na pytania w odniesieniu 
do tego, co moim zdaniem jest znaczeniem tych trzech punktów, o 
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których mówiłeś w przypadku karty pierwszej, a następnie karty ósmej 
itd.? Czy to miałeś na myśli? 

R A  Jestem Ra. To jest bardzo bliskie naszemu znaczeniu. Naszą intencją 
było zasugerowanie, aby jeden lub więcej z was przeszło przez plan 
studiów, który zasugerowaliśmy.  

Zapytania dotyczące archetypów występujących w Tarocie, po tym 
punkcie, mogą przybrać formę obserwacji tego, co wydaje się być cechami 
charakterystycznymi każdego archetypu; związki między umysłem, ciałem 
i duchowymi archetypami tej samej rangi, takie jak Matryca; lub 
archetypy widziane w związku z polaryzacją, zwłaszcza gdy obserwuje się 
je w parach. 

Wszelkie spostrzeżenia ucznia, który spełnił te rozważania, otrzymają w 
zamian nasze uwagi. Nasze wielkie unikanie interpretowania dla 
ucznia/nauczyciela, za pierwszym razem,  różnych elementów obrazu na 
kawałku kartonu wiąże się zarówno z Prawem Pomieszania, jak i z 
trudnościami zniekształcenia obrazów na kartonie. Dlatego możemy 
zasugerować sumienny przegląd tego, co już podaliśmy na ten temat, w 
przeciwieństwie do głównego polegania na jakiejkolwiek interpretacji 
archetypowych obrazów lub jakimkolwiek systemie, który został 
zorganizowany jako środek badania tych obrazów. 

89.26 P Y T A J Ą C Y  W porządku, spróbujemy to zrobić. Ra stwierdził, że wielkiego 
przełomu dokonano, gdy odpowiedni nacisk położono na Arkanum 
dwadzieścia dwa. Stało się to dopiero po ukończeniu przez Ra trzeciej 
gęstości. Wychodzę z tego, że Ra, będąc spolaryzowanym pozytywnie, 
prawdopodobnie miał taką samą trudność, jaka miała miejsce przed 
zasłoną, ponieważ negatywna polaryzacja nie była doceniana. To 
przypuszczenie. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Z jednej strony jest ono dokładnie poprawne. Nasze zbiory 
były przytłaczająco pozytywne, a nasza ocena tych, którzy byli negatywni, 
była stosunkowo niedoinformowana.  

Chcieliśmy jednak zasugerować, że (w przypadku używania systemu 
znanego wam jako tarot dla postępu duchowej ewolucji jaźni) właściwe 
zrozumienie, jeśli możemy użyć tej błędnej nazwy, Archetypu 
dwudziestego drugiego jest bardzo pomocne w wyostrzeniu 
podstawowego poglądu na Sygnifikator Umysłu, Ciała i Ducha; i dalej, 
czyni bardziej oczywistymi kompleksy Transformacji i Wielkiej Drogi 
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Umysłu, Ciała i Ducha. 

89.27 P Y T A J Ą C Y  Czy część populacji Ra została zebrana negatywnie pod koniec 
trzeciej gęstości Ra? 

R A  Jestem Ra. Nie mieliśmy negatywnego zbioru jako takiego, chociaż 
były dwie istoty, które zebrały się podczas trzeciej gęstości na ścieżce 
negatywnej lub ścieżce służby sobie. Byli jednak tacy na powierzchni 
planety podczas trzeciej gęstości, których wzorce wibracji były w zakresie 
negatywnym, ale nie dało się ich zebrać. 

89.28 P Y T A J Ą C Y  Jaka była średnia całkowita populacja Ra inkarnowanego na 
Wenus w trzeciej gęstości? 

R A  Jestem Ra. Byliśmy małą populacją, która żyła w trudnych warunkach. 
Nasze zbiory to około 6 milionów 500 tysięcy kompleksów 
umysłu/ciała/ducha. Było około 32 milionów kompleksów 
umysłu/ciała/ducha powtarzających trzecią gęstość gdzie indziej. 

89.29 P Y T A J Ą C Y  Jakie było nastawienie tuż przed zbiorem tych dających się 
zebrać istot Ra w stosunku do tych, którzy byli widocznie niezdolni do 
zbiorów? 

R A  Jestem Ra. Ci z nas, którzy mieli dar polaryzacji, odczuwali głębokie 
współczucie dla tych, którzy zdawali się mieszkać w ciemności. Ten opis 
jest najbardziej trafny, ponieważ nasza planeta była mocno jasną planetą 
w sensie fizycznym.  

Podjęto wszelkie próby wyciągnięcia ręki z tym, co wydawało się 
potrzebne. Jednakże ci na pozytywnej ścieżce mają komfort towarzyszy, a 
my, Ra, poświęciliśmy wiele uwagi możliwościom osiągnięcia duchowej 
lub metafizycznej biegłości lub pracy w promieniu indygo, poprzez relacje 
z innymi jaźniami. W związku z tym współczucie dla tych, którzy są w 
ciemności, było równoważone docenianiem światła. 

89.30 P Y T A J Ą C Y  Czy stosunek Ra do tych samych niezdolnych do zbiorów istot 
byłby inny w tym węźle niż w czasie zbiorów trzeciej gęstości? 

R A  Jestem Ra. Zasadniczo nie. Tym, którzy chcą spać, mogliśmy 
zaoferować tylko te udogodnienia, które są przeznaczone do spania. 
Służba jest możliwa tylko w zakresie w jakim jest proszona. Byliśmy 
gotowi służyć w każdy możliwy sposób. To wciąż wydaje się zadowalające 
jako sposób radzenia sobie z innymi jaźniami w trzeciej gęstości. 
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Uważamy, że bycie każdą istotą, której próbuje się służyć, oznacza 
uproszczenie zrozumienia tego, jaka służba jest konieczna lub możliwa. 

89.31 P Y T A J Ą C Y  Jakich technik użyły dwie negatywnie zebrane istoty do 
negatywnej polaryzacji na tak pozytywnie spolaryzowanej planecie? 

R A  Jestem Ra. W obu przypadkach zastosowano technikę kontroli nad 
innymi oraz dominacji aż do śmierci fizycznej. Pod wpływem 
planetarnym, nieprzyzwyczajonym do rzezi, istoty te były w stanie 
spolaryzować się w ten sposób. W waszym środowisku trzeciej gęstości w 
czasie waszego doświadczania, takie istoty byłyby uważane za, powiedzmy, 
bezwzględnych despotów, którzy prowadzili świętą wojnę. 

89.32 P Y T A J Ą C Y  Czy te dwie istoty ewoluowały z drugiej gęstości planety 
Wenus wraz z resztą populacji Wenus, która stała się Ra, z drugiej gęstości 
do trzeciej? 

R A  Jestem Ra. Nie. 

89.33 P Y T A J Ą C Y  Skąd pochodziły dwie istoty, o których mówisz? 

R A  Jestem Ra. Istoty te były wędrowcami z wczesnej pozytywnej piątej 
gęstości. 

89.34 P Y T A J Ą C Y  A jednak, chociaż ewoluowali już przez pozytywną czwartą 
gęstość, to, powiedzmy, odwrócili polaryzację w reinkarnacji w trzeciej 
gęstości. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

89.35 P Y T A J Ą C Y  Co było katalizatorem ich zmiany? 

R A  Jestem Ra. W naszych ludziach było coś, co z punktu widzenia 
mądrości można uznać za nadmiar miłości. Te istoty patrzyły na tych, 
którzy wciąż są w ciemności i widzieli, że ci o neutralnym lub nieco 
negatywnym punkcie widzenia uważały taką harmonię za, powiedzmy, 
obrzydliwą. Wędrowcy czuli, że sposób poszukiwania miłości bardziej 
zorientowany na mądrość może być bardziej atrakcyjny dla tych, którzy są 
w ciemności. 

Pracę rozpoczęła pierwsza istota. Szybko druga znalazła pierwszą. Te istoty 
zgodziły się służyć razem i tak też zrobiły, wychwalając Jedynego Stwórcę, 
ale nie tak, jak zamierzały. Wkrótce zebrali się wokół nich ci, którym 
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łatwo było uwierzyć, że szereg konkretnej wiedzy i mądrości przybliży 
człowieka do Stwórcy.  

Końcem tego było przejście wędrowców do negatywnej czwartej gęstości, 
które miały dużą moc osobowości, oraz niewielkie pogłębienie ujemnie 
spolaryzowanego elementu u tych, którzy nie spolaryzowali się 
pozytywnie. Nie było negatywnych zbiorów jako takich. 

89.36 P Y T A J Ą C Y  Jaki był powód wędrówki tych dwóch wędrowców i czy byli to 
mężczyźni i kobiety? 

R A  Jestem Ra. Wszyscy wędrowcy przychodzą z pomocą w służeniu 
Stwórcy, każdy na swój sposób. Wędrowcy, o których mówiliśmy, 
rzeczywiście byli wcielonymi mężczyzną i kobietą, ponieważ jest to 
zdecydowanie najskuteczniejszy system partnerstwa. 

89.37 P Y T A J Ą C Y  Zgaduję, że jedna z tych istot nie byłaby tą, która była tu 
naszym towarzyszem od jakiegoś czasu podczas naszych sesji, prawda? 

R A  Jestem Ra. Nie. 

89.38 P Y T A J Ą C Y  Więc z tego, co mówisz, domyślam się, że ci wędrowcy 
powrócili lub wędrowali do trzeciej gęstości Ra, aby być może zasiać 
większą mądrość w tym, co postrzegali jako nadmiar współczucia w 
kulturze Ra. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Jest to niesłuszne w tym sensie, że przed wcieleniem 
wędrowcy chcieli jedynie pomagać w służbie innym. Zapytanie ma 
słuszność, gdy patrzy się na niego z punktu widzenia wędrowców w tym 
wcieleniu. 

89.39 P Y T A J Ą C Y  Po prostu nie rozumiem, dlaczego myśleli, że planeta, która 
radziła sobie tak dobrze jak Ra, z tego co wiem, potrzebowałaby 
wędrowców, aby pomóc przy zbiorach. Czy było to na wczesnym etapie 
trzeciej gęstości Ra? 

R A  Jestem Ra. To było w drugim cyklu 25 000 lat. Mieliśmy żniwo 
sześciu z trzydziestu, mówiąc z grubsza, milionów kompleksów 
umysłu/ciała/ducha, mniej niż 20%. Wędrowcy są zawsze przyciągani do 
tego, jaki procent jeszcze się nie spolaryzował i przychodzą, gdy ktoś 
wzywa. Było wezwanie od tych, którzy nie byli pozytywnie spolaryzowani 
jako tacy, ale którzy starali się być pozytywnie spolaryzowani i szukali 
mądrości, odczuwając współczucie innych jaźni na Wenus jako 
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samozadowolenie lub litość wobec innych jaźni. 

89.40 P Y T A J Ą C Y  Jakie było nastawienie tych dwóch istot po tym, jak przeszli do 
negatywu czwartej gęstości i po usunięciu zasłony zdali sobie sprawę, że 
zmienili biegunowość? 

R A  Jestem Ra. Byli zakłopotani. 

89.41 P Y T A J Ą C Y  Czy dalej dążyli do negatywnej polaryzacji dla negatywnego 
zbioru piątej gęstości, czy też zrobili coś innego? 

R A  Jestem Ra. Pracowali z negatywem czwartej gęstości przez pewien czas, 
aż w jej ramach, wcześniej wyuczone wzorce jaźni zostały odtworzone i 
polaryzacja została z wielkim wysiłkiem odwrócona. Było wiele 
pozytywnych prac czwartej gęstości do odtworzenia. 

89.42 P Y T A J Ą C Y  Skąd Ra jest świadomy tych informacji? W jaki sposób Ra zna 
dokładną orientację tych dwóch istot w negatywnej czwartej gęstości, itd.? 

R A  Jestem Ra. Te istoty dołączyły do Ra w pozytywnej czwartej gęstości 
przez część cyklu, którego doświadczyliśmy. 

89.43 P Y T A J Ą C Y  Zakładam więc, że przyszli późno. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Tak. 

89.44 P Y T A J Ą C Y  Nie chciałem zboczyć tak daleko z pierwotnego kierunku 
zadawania pytań, ale myślę, że niektóre z tych wycieczek są bardzo 
pouczające i pomogą zrozumieć podstawowe mechanizmy ewolucji jakimi 
jesteśmy zainteresowani. 

Ra stwierdził, że archetypy są pomocne, gdy są używane w kontrolowany 
sposób. Czy mógłbyś podać mi przykład tego, co masz na myśli, używając 
archetypu w kontrolowany sposób? 

R A  Jestem Ra. Mówimy z pewnym żalem, stwierdzając, że będzie to nasze 
ostatnie długie pytanie. Pozostało dużo energii, ale ten instrument ma 
zniekształcenia, które szybko zbliżają się do granicy naszej zdolności do 
utrzymywania bezpiecznego kontaktu. 

Kontrolowane użycie archetypu polega na tym, że to co odbywa się 
wewnątrz jaźni w celu polaryzacji tej jaźni – i na korzyść tej jaźni, jeśli 
spolaryzowana jest negatywnie, lub innych [jaźni], jeśli spolaryzowana jest 
pozytywnie – na najbardziej subtelnych poziomach. 
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Pamiętajcie przez cały czas, że archetypowy umysł jest częścią głębokiego 
umysłu i informuje procesy myślowe. Kiedy archetyp zostanie przełożony 
bez względu na magiczną poprawność na manifestowane codzienne 
działania jednostki, mogą mieć miejsce wielkie zniekształcenia i możliwe 
jest wielkie naruszenie wolnej woli innych.  

Jest to bardziej akceptowalne dla osoby spolaryzowanej negatywnie. 
Jednakże bardziej ostrożnie spolaryzowane negatywnie 
umysły/ciała/duchy3 również wolą pracować z precyzyjnie nastrojonym 
instrumentem.  

Czy możemy zapytać, czy są jakieś krótkie pytania, zanim opuścimy tę 
pracę? 

89.45 P Y T A J Ą C Y  Stwierdzę tylko, że dostrzegam, iż zbiory negatywnej 
polaryzacji są możliwe przy mniejszej negatywności w środowisku takim 
jak środowisko Ra niż w środowisku takim, jakie mamy obecnie i 
zapytam, czy to jest poprawne, a następnie czy jest coś, co możemy zrobić, 
aby poprawić kontakt lub komfort instrumentu? 

R A  Jestem Ra. Po pierwsze, ustalane są wymagania dotyczące zbiorów. 
Jednakże łatwiej jest służyć sobie całkowicie lub prawie całkowicie, jeśli 
jest niewielki opór. 

W kwestii pielęgnowania instrumentu proponujemy dalsze manipulacje 
stroną grzbietową i wyrostkami tego instrumentu oraz wirowanie wód, 
jeśli to możliwe. Wyrównania są sumienne. Prosimy o czujność przy 
ustawianiu i w przygotowaniach. Wszystko w porządku, przyjaciele. 

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

                                                            
3 Prawdopodobnie powinny być kompleksami umysłu/ciała/ducha. 
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90.0 R A  Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego 
Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz. 

90.1 P Y T A J Ą C Y  Najpierw proszę o podanie stanu instrumentu. 

R A  Jestem Ra. Deficyt energii kompleksu fizycznego jest nieco zwiększony 
przez ciągłe zniekształcenia w kierunku bólu. Poziomy energii witalnej są 
takie, jak wcześniej stwierdzono, z nieznacznymi wahaniami między 
zapytaniami. 

90.2 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś mi opowiedzieć o obecnej sytuacji w odniesieniu 
do naszych towarzyszy z czwartej i piątej gęstości? 

R A  Jestem Ra. Liga towarzyszy czwartej gęstości towarzyszy waszej grupie. 
Przyjaciel z piątej gęstości, w tym węźle przestrzeni/czasu, pracuje 
wyłącznie w swojej własnej gęstości. 

90.3 P Y T A J Ą C Y  W jaki sposób te konkretne istoty czwartej gęstości przedostają 
się ze swojego miejsca pochodzenia na naszą pozycję? 

R A  Jestem Ra. Mechanizm wzywania został już wcześniej zbadany.1 Gdy 
dochodzi do zniekształcenia, które może być negatywnie skojarzone, 
następuje to wezwanie. 

Ponadto światło, o którym mówiliśmy, emanujące z prób służenia innym 
w dość jasnym i klarownym sensie, jest innym rodzajem wezwania, 
ponieważ reprezentuje to, co wymaga równoważenia przez pokusę.  

Po trzecie, istniały pewne drogi do kompleksów umysłu/ciała/ducha tej 
grupy, które zostały udostępnione przez waszego przyjaciela z piątej 
gęstości. 

90.4 P Y T A J Ą C Y  Właściwie moje pytanie dotyczyło tego, jak się tu dostają? 
Jakimi środkami przemieszczania się? 

                                                            
1  Odkrywane wcześniej w wielu miejscach, m.in. 6.23, 7.1–8, 10.13, 24.8, 68.16, 72.7–

8, 73.3–4, 73.8, 74.12–13, 80.5 i 87.9. 
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R A  Jestem Ra. W mechanizmie wzywania ruch jest taki, jakiego można by 
się spodziewać; to znaczy, że istoty znajdują się pod waszym planetarnym 
wpływem i po przejściu przez sieć kwarantanny mogą swobodnie 
odpowiedzieć na takie wezwanie. 

Pokusy są oferowane przez te negatywne istoty z tego co nazwalibyście 
waszymi wewnętrznymi płaszczyznami. Na tych, powiedzmy, ciemnych 
aniołach zrobiła wrażenie ścieżka służby sobie oferowana przez tych, 
którzy przeszli kwarantannę w dawnych czasach. I te istoty, podobnie jak 
wasze anielskie obecności pozytywnej natury, są gotowe do 
przemieszczania się myślami po wewnętrznych planach tego planetarnego 
wpływu działając z czasu/przestrzeni do przestrzeni/czasu. 

Mechanizm istoty z piątej gęstości przebiega od gęstości do gęstości i ma 
magiczny charakter. Sama czwarta gęstość nie jest zdolna do wbudowania 
autostrady w sieć energetyczną. Jest jednak w stanie wykorzystać to, co 
pozostało nienaruszone. Te istoty są ponownie istotami Oriona z czwartej 
gęstości. 

90.5 P Y T A J Ą C Y  Wcześniej stwierdziłeś, że istoty piątej gęstości są podobne do 
nas w trzeciej gęstości na planecie Ziemia, ale czwartej gęstości nie. Czy 
mógłbyś opisać istoty z czwartej gęstości i powiedzieć mi, dlaczego nie 
przypominają nas? 

R A  Jestem Ra. Opis musi być powstrzymany zgodnie z Prawem 
Pomieszania. Przyczyną różnorodności tak zwanych pojazdów fizycznych 
jest pozostała różnorodność spuścizny po fizycznych formach pojazdów 
drugiej gęstości. Proces tego, co nazywacie ewolucją fizyczną, nadal ma 
wpływ na czwartą gęstość. Dopiero wtedy, gdy Drogi Mądrości zaczną 
udoskonalać moc tego, co można luźno nazwać myślą, forma manifestacji 
kompleksu fizycznego jest bliższa świadomości. 

90.6 P Y T A J Ą C Y  No cóż, jeśli populacja tej planety obecnie wygląda podobnie 
do bytów piątej gęstości, zastanawiałem się, dlaczego tak jest? Jeśli dobrze 
rozumiem, proces ewolucji normalnie przypominałby ten w trzeciej 
gęstości, z której wyewoluował w drugiej gęstości, a następnie oczyszczał 
się w czwartej, a następnie ponownie w piątej, stając się tym, jak 
populacja tej planety wygląda w trzeciej. Dlaczego ta planeta… Wydaje 
mi się, że ta planeta wyprzedza samą siebie w tym, jak wygląda kompleks 
umysłu/ciała/ducha, czy też kompleks ciała. Jaki jest tego powód? 

R A  Jestem Ra. Twoje zapytanie jest oparte na błędnym przekonaniu. Czy 
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chcesz, abyśmy skomentowali, czy chcesz zadać ponownie pytanie? 

90.7 P Y T A J Ą C Y  Proszę skomentować moje błędne przekonanie, jeśli to 
możliwe. 

R A  Jestem Ra. W piątej gęstości manifestacja kompleksu fizycznego jest 
coraz bardziej pod kontrolą kompleksu świadomego umysłu. Dlatego 
istota z piątej gęstości może rozpuścić jedną manifestację i stworzyć inną. 
W konsekwencji wybór istoty piątej gęstości lub kompleksu istot, które 
chcą komunikować się z waszymi ludźmi, będzie przypominał kompleksy 
fizyczne, chemiczne pojazdy żółtego promienia waszych ludzi. 

90.8 P Y T A J Ą C Y  Rozumiem. Bardzo z grubsza, gdybyś przeniósł istotę trzeciej 
gęstości z jakiejś innej planety na tę planetę, z grubsza, jaki procent 
wszystkich tych, których Ra znają, wyglądałby na tyle jak te istoty z 
Ziemi, aby pozostać niezauważonym w tłumie? 

R A  Jestem Ra. Może pięć procent. 

90.9 P Y T A J Ą C Y  Zatem we wszechświecie występuje ekstremalna różnorodność 
formy wehikułu fizycznego trzeciej gęstości. Zakładam, że dotyczy to 
również czwartej gęstości. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Tak właśnie jest. Przypominamy, że jest to wielki 
teoretyczny dystans między żądaniem, aby istoty nieskończonego 
stworzenia były niezauważalnie podobne do siebie, a obserwowaniem tych 
znaków, które można nazwać ludzkimi, które określają cechy trzeciej 
gęstości samoświadomości: grupowanie się w pary, grupy społeczne i rasy; 
oraz dalsze charakterystyczne sposoby wykorzystania samoświadomości do 
udoskonalania i poszukiwania znaczenia otoczenia. 

90.10 P Y T A J Ą C Y  Zatem, w ramach wiedzy Ra o formach fizycznych trzeciej 
gęstości, jaki procent byłby na tyle podobny do fizycznej formy tej 
planety, że przyjęlibyśmy, że istota jest człowiekiem, chociaż trochę się 
różni? Musiałoby to być bardzo zgrubne, ponieważ moja definicja jest 
bardzo ogólna. 

R A  Jestem Ra. Odsetek ten jest wciąż mały, może trzynaście do piętnastu 
procent ze względu na zdolności różnych form życia drugiej gęstości do 
wykonywania każdej funkcji niezbędnej do pracy w trzeciej gęstości. W 
ten sposób należałoby zaobserwować zachowanie wskazujące na 
samoświadomość i celową interakcję z czującą atmosferą wokół istoty, a 
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nie te cechy, które znajomo kojarzą się waszym ludziom z 
człowieczeństwem waszej formy trzeciej gęstości. 

90.11 P Y T A J Ą C Y  A zatem moja linia zadawania pytań... próbuję nawiązać do 
powstania różnych Logosów i ich oryginalnego wykorzystania systemu 
archetypów w ich stworzeniu i przepraszam za ewentualny brak 
skuteczności w robieniu tego, ale uważam to za nieco trudne. Otóż, dla 
tego konkretnego Logosu na początku, przed jego stworzeniem pierwszej 
gęstości, czy archetypowy system, który wybrał dla swoich kreacji, 
zawierał formy, które miały ewoluować, w szczególności ludzką formę 
trzeciej gęstości, czy też było to w ogóle związane z archetypową 
koncepcją? 

R A  Jestem Ra. Wybór formy poprzedza ukształtowanie się archetypowego 
umysłu. Gdy Logos tworzy swój plan ewolucji, przyodziewa świadomością 
[inwestuje] wybraną formę. 

90.12 P Y T A J Ą C Y  Czy był jakiś powód do wybierania form, które wyewoluowały 
na tej planecie, a jeśli tak, to jaki? 

R A  Jestem Ra. Nie jesteśmy do końca pewni, dlaczego nasz Logos i kilka 
sąsiednich Logosów o mniej więcej tej samej przestrzeni/czasie kwitnienia 
wybrało dwunożną, wyprostowaną formę małp drugiej gęstości. Naszym 
przypuszczeniem było — którym dzielimy się z wami, dopóki zdajecie 
sobie sprawę, że jest to tylko opinia — że nasz Logos był zainteresowany, 
powiedzmy, dalszym zintensyfikowaniem procesu zasłaniania poprzez 
ofiarowanie formie trzeciej gęstości prawie pewnego prawdopodobieństwa 
na rozwój mowy, które ma całkowite pierwszeństwo przed komunikacją 
koncepcyjną lub telepatią. 

Przypuszczamy również, że tak zwany przeciwstawny kciuk był 
postrzegany jako doskonały sposób na zintensyfikowanie procesu 
zasłaniania, tak że zamiast odkrywać ponownie moce umysłu, istota 
trzeciej gęstości, poprzez formę swojej fizycznej manifestacji, byłaby 
przyciągana do tworzenia, trzymania i używania fizycznych narzędzi. 

90.13 P Y T A J Ą C Y  Domyślam się, że system archetypów został wtedy wymyślony, 
aby jeszcze bardziej rozszerzyć te szczególne zasady. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Sformułowanie jest błędne. Prawdą jest jednak, że 
wyobrażenia archetypowego umysłu są dziećmi trzeciej gęstości fizycznej 
manifestacji formy Logosu, która stworzyła szczególną szansę ewolucyjną. 
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90.14 P Y T A J Ą C Y  Więc, jak rozumiem, archetypy są skrzywieniami o bardzo 
fundamentalnej naturze, które pod wpływem wolnej woli generują 
doświadczenia każdej istoty. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Umysł archetypowy jest częścią tego umysłu, który 
informuje całe doświadczenie. Proszę przypomnij sobie definicję 
archetypowego umysłu jako skarbnicy tych udoskonaleń kosmicznego, 
czyli wszech-umysłu, dokonanych przez ten szczególny Logos i 
właściwych tylko temu Logosowi.  

W ten sposób może być postrzegany jako jeden z korzeni umysłu, nie 
najgłębszy, ale z pewnością pod pewnymi względami najbardziej 
pouczający. Innym korzeniem umysłu, o którym należy przypomnieć, jest 
umysł rasowy lub planetarny, który również do pewnego stopnia 
informuje o konceptualizacjach każdej istoty. 

90.15 P Y T A J Ą C Y  W którym momencie procesu ewolucyjnego archetypowy 
umysł po raz pierwszy ma wpływ na istotę? 

R A  Jestem Ra. W momencie, w którym istota, przypadkowo lub 
zaplanowanie, odzwierciedla archetyp, wtedy archetypowy umysł 
rezonuje. W ten sposób losowa aktywacja archetypowych rezonansów 
rozpoczyna się niemal natychmiast w doświadczeniu trzeciej gęstości. 
Zdyscyplinowane użycie tego narzędzia ewolucji następuje znacznie 
później w tym procesie. 

90.16 P Y T A J Ą C Y  Jaki był ostateczny cel tego Logosu w projektowaniu 
archetypowego umysłu takim, jakim został zaprojektowany? 

R A  Jestem Ra. Każdy Logos pragnie stworzyć bardziej wymowny wyraz 
doświadczenia Stwórcy przez Stwórcę. Archetypowy umysł ma na celu 
zwiększenie tej zdolności do wyrażania Stwórcy wzorami bardziej 
podobnymi do rozłożonego ogona pawia: każdy aspekt Stwórcy jest żywy, 
prosty i lśni wyartykułowanym pięknem. 

90.17 P Y T A J Ą C Y  Czy Ra zna archetypowy umysł jakiegoś innego Logosu, który 
nie jest taki sam jak ten, którego doświadczamy? 

R A  Jestem Ra. Istnieją istoty Ra, które służyły jako dalecy wędrowcy 
istotom innego Logosu. Doświadczenie było takim, które zachwiało 
zdolnościami intelektualnymi i intuicyjnymi, ponieważ każdy Logos 
przeprowadza eksperyment na tyle różniący się od wszystkich innych, że 
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subtelności archetypowego umysłu innego Logosu są bardzo mętne dla 
rezonujących kompleksów umysłu, ciała i ducha tego Logosu. 

90.18 P Y T A J Ą C Y  Wydaje się, że przez ten Logos został stworzony (w każdym 
razie mi się tak wydaje) duży procent istot, których zniekształcenie było w 
kierunku działań wojennych, w tym sensie, że mieliśmy Maldek i 
doświadczenie Marsa, a teraz Ziemia. Wygląda na to, że Wenus była 
wyjątkiem od tego, co moglibyśmy niemal nazwać regułą wojny. Czy to 
jest poprawne? I czy było to wyobrażone i zaplanowane w konstrukcji 
archetypowego umysłu – być może nie w odniesieniu szczególnie do 
działań wojennych, jakich doświadczyliśmy, ale do skrajnego działania na 
rzecz polaryzacji świadomości? 

R A  Jestem Ra. Prawdą jest, że Logos zaprojektował swój eksperyment, aby 
spróbować osiągnąć jak największe możliwości polaryzacji w trzeciej 
gęstości. To nieprawda, że Logos zaplanował typy wojny specyficzne dla 
waszych doświadczeń. Ta forma wyrażania wrogości jest ciekawym 
rezultatem, najwyraźniej towarzyszącym umiejętności tworzenia narzędzi. 
Wybór Logosu, aby użyć formy życia z chwytającym kciukiem, jest 
decyzją, do której można przypisać ten rodzaj wojny. 

90.19 P Y T A J Ą C Y  Czy zatem nasz Logos miał nadzieję, że ujrzy pozytywne i 
negatywne zbiory z każdej gęstości aż do szóstej, zaczynając od trzeciej, 
jako najbardziej wydajnej formy generowania doświadczenia znanej Jemu 
w czasie Jego budowy tego systemu ewolucji? 

R A  Jestem Ra. Tak. 

90.20 P Y T A J Ą C Y  Zatem wbudowany w podstawę archetypów jest być może 
mechanizm tworzenia polaryzacji w świadomości w celu służenia innym i 
służenia sobie. Czy to rzeczywiście prawda? 

R A  Jestem Ra. Tak. Zauważysz wiele wrodzonych uprzedzeń, które 
wskazują na możliwość, że jedna ścieżka jest bardziej wydajna niż druga. 
Taki był projekt Logosu. 

90.21 P Y T A J Ą C Y  Więc mówisz, że gdy ścieżka zostanie rozpoznana, to 
pozytywnie lub negatywnie spolaryzowana istota może znaleźć wskazówki 
na swojej ścieżce, co do skuteczności tej ścieżki. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. To, co mówisz, jest słuszne ze względu na swoje zalety, ale 
nie jest powtórzeniem naszego stwierdzenia. Nasza sugestia była taka, że w 
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empirycznym splocie każdej istoty, w jej środowisku drugiej gęstości i w 
korzeniach umysłu, zostały umieszczone uprzedzenia wskazujące 
czujnemu oku na bardziej wydajną z dwóch ścieżek. Powiedzmy, z braku 
bardziej precyzyjnego przymiotnika, że ten Logos ma skłonność do 
dobroci. 

90.22 P Y T A J Ą C Y  A zatem mówisz, że bardziej wydajna z dwóch ścieżek została 
zasugerowana w sposób podprogowy, aby druga gęstość była ścieżką do 
służby innym. Mam rację? 

R A  Jestem Ra. Nie określiliśmy, która ścieżka jest bardziej wydajna. 
Jednak masz rację w swoim założeniu, ponieważ jesteś świadomy, że 
zbadałeś każdą ścieżkę szczegółowo w poprzednich zapytaniach. 

90.23 P Y T A J Ą C Y  Czy to byłby powód większych pozytywnych zbiorów? 
Podejrzewam, że tak nie jest, ale czy byłyby Logosy, które mają większy 
negatywny procent zbiorów z powodu tego typu stronniczości? 

R A  Jestem Ra. Nie. Były Logosy z większym odsetkiem negatywnych 
zbiorów. Jednakże mechanizmy uprzedzeń nie mogą zmienić wymagań 
dotyczących osiągania zdatności do zbioru ani w sensie pozytywnym, ani 
negatywnym.  

Istnieją Logosy, które oferują neutralne tło, na którym można się 
spolaryzować. Ten Logos postanowił tego nie robić, ale zamiast tego 
pozwolić, aby więcej miłości i światła Nieskończonego Stwórcy było 
zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie widoczne i dostępne dla odczuć i 
konceptualizacji umysłów/ciał/duchów2 poddawanych Jego opiece w 
eksperymentach. 

90.24 P Y T A J Ą C Y  Czy były jakieś inne okoliczności, uprzedzenia, konsekwencje 
lub plany ustanowione przez Logos inne niż te, które omawialiśmy dla 
ewolucji Jego części przez gęstości? 

R A  Jestem Ra. Tak. 

90.25 P Y T A J Ą C Y  Jakie one były? 

R A  Jestem Ra. Jeszcze jedna [okoliczność]; to znaczy przepuszczalność 

                                                            
2 Prawdopodobnie powinny być kompleksami umysłu/ciała/ducha. 
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gęstości, tak że może istnieć komunikacja od gęstości do gęstości i od 
płaszczyzny do płaszczyzny lub subgęstości do subgęstości. 

90.26 P Y T A J Ą C Y  Tak więc widzę plan ewolucji tego Logosu: zaplanowano 
stworzenie jak najbardziej wyrazistego doświadczenia, ale także takiego, 
które było nieco poinformowane w odniesieniu do Nieskończonego 
Stwórcy i zdolne do przyspieszenia postępu jako funkcja woli ze względu 
na przepuszczalność gęstości. Czy dokładnie omówiłem ogólny plan tego 
Logosu w odniesieniu do jego ewolucji? 

R A  Jestem Ra. Z wyjątkiem działań nieprzejawionej jaźni i działań jaźni z 
innymi jaźniami, byłeś dość dokładny. 

90.27 P Y T A J Ą C Y  Czy zatem głównym mechanizmem kształtującym sposoby i 
samą istotę doświadczenia, którego tu obecnie doświadczamy, jest 
archetypowy umysł i archetypy? 

R A  Jestem Ra. Te zasoby są częścią tego, do czego się odnosisz. 

90.28 P Y T A J Ą C Y  O co tak naprawdę pytam, za jaką część procentową są one 
odpowiedzialne? 

R A  Jestem Ra. Jeszcze raz prosimy, abyś rozważył, że archetypowy umysł 
jest częścią głębokiego umysłu. Ten umysł składa się z kilku części. Umysł 
może służyć jako zasób. Nazywanie archetypowego umysłu podstawą 
doświadczenia polega na nadmiernym uproszczeniu działań kompleksu 
umysłu/ciała/ducha. Praca z zapytaniem dotyczącym wartości 
procentowych jest zatem na tyle myląca w jakiejkolwiek formie 
bezpośredniej odpowiedzi, że poprosilibyśmy o ponowne pytanie. 

90.29 P Y T A J Ą C Y  W porządku. I tak nie sądzę, żeby to było tak dobre pytanie. 

Gdy Ra początkowo planował pomóc Egipcjanom w ich ewolucji, jaki był 
najbardziej lub podstawowy koncept – a także drugorzędny i 
trzeciorzędny, jeśli można je wymienić – które Ra chciał przekazać 
Egipcjanom? Innymi słowy, jaki był plan treningowy Ra lub 
harmonogram uświadamiania Egipcjanom tego, co było konieczne do ich 
ewolucji? 

R A  Jestem Ra. Przybyliśmy do waszych ludzi, aby głosić Prawo Jedności. 
Chcieliśmy wpoić tym, którzy chcieli dowiedzieć się o jedności, że w 
jedności wszystkie paradoksy są rozwiązane; wszystko, co jest złamane, 
zostaje uzdrowione; wszystko, co zostało zapomniane, wychodzi na jaw.  
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Nie mieliśmy planu nauczania, jak to nazwałeś, w tym sensie, że naszą 
intencją, gdy chodziliśmy pośród waszych ludzi, było zamanifestowanie 
tego, o co prosili ci uczeni/nauczyciele, do których przybyliśmy. 

Zdajemy sobie sprawę, że ta konkretna linia zadawania pytań – to jest o 
naturę i architekturę archetypowego umysłu – spowodowała, że pytający 
podjął bezskuteczną próbę określenia względnej ważności tych pojęć. Nie 
możemy się uczyć/nauczać nikogo, ani nie skorzystalibyśmy z tej okazji od 
pytającego. Niemniej jednak, skomentujemy. 

Adept już wiele pracował, nie tylko w obrębie centrów energetycznych 
czerwonego, pomarańczowego, żółtego i zielonego, ale już w otwarciu 
niebieskiego i indygo. Do tego momentu archetypy funkcjonują jako 
wielka podstawa lub cokół zbudowanej konstrukcji lub posągu, 
utrzymując kompleks umysłu żywotny, wyrównany i dostępny jako zasób 
zawsze, gdy może zostać przywołany.  

Jest moment, w którym adept podejmuje pracę. Jest to punkt, który 
przydaje się do jasnego i świadomego rozważenia archetypowego umysłu. 

90.30 P Y T A J Ą C Y  Mam spostrzeżenie Jima na temat Archetypu pierwszego i 
proszę o komentarz Ra. Przeczytam to. „Matryca Umysłu jest świadomym 
umysłem i jest podtrzymywana przez moc ducha, symbolizowanego przez 
gwiazdę, która płynie do niego przez podświadomy umysł. Zawiera wolę, 
którą symbolizuje berło mocy w dłoni Maga. Całe stworzenie jest 
stworzone dzięki sile woli kierowanej przez świadomy umysł Maga, a ptak 
w klatce reprezentuje iluzję, w której jaźń wydaje się być uwięziona. Mag 
reprezentuje męskość lub blask bycia zamanifestowanym jako stworzenie, 
przez które porusza się każda istota.” 

R A  Jestem Ra. Ponieważ instrument ten staje się nieco zmęczony, nie 
będziemy rozpoczynać tej poważnej dyskusji. Prosimy o powtórzenie tej 
serii obserwacji na początku następnej pracy. Sugerowalibyśmy, aby każde 
pojęcie było omawiane oddzielnie lub, jeśli to właściwe, para pojęć była ze 
sobą powiązana w ramach kompleksu pojęciowego. Jest to powolna praca, 
ale sprawi, że ewentualna budowa kompleksów koncepcyjnych będzie 
przebiegać płynniej. 

Gdybyśmy mieli odpowiedzieć na obserwacje przeczytane przez Ciebie w 
tej przestrzeni/czasie, tyle samo przestrzeni/czasu musiałoby się poświęcić 
na rozplątywanie różnych koncepcji dotyczących budowania tego, co było 
bardzo przemyślanym postrzeganiem. 
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Czy możemy zapytać, czy w tej chwili są jakieś krótkie pytania? 

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

R A  Jestem Ra. Dobrze, że na instrumencie umieszczono przyrządy dla rąk. 
Prosimy o zachowanie ciągłej czujności wobec tych zniekształceń, które 
są, jeśli w ogóle, bardziej zniekształcone w kierunku choroby niż w 
naszym poprzednim oświadczeniu ostrzegawczym. 

Wszystko w porządku, przyjaciele. Jesteście sumienni i wierni w swoich 
nastawieniach. Doceniamy waszą skrupulatność. 

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



 

SESJA 91. 
26 CZERWCA 1982  

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

91.1 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś najpierw podać mi stan instrumentu? 

R A  Jestem Ra. Jest tak jak wcześniej stwierdzono. 

91.2 P Y T A J Ą C Y  Wymieniłem różne umysły i chciałbym wiedzieć, czy mają one 
zastosowanie w tym konkretnym aspekcie: po pierwsze, mamy kosmiczny 
umysł, który jest, jak sądzę, taki sam dla wszystkich sub-Logosów jak 
nasze słońce. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

91.3 P Y T A J Ą C Y  Sub-Logos, taki jak nasze słońce, następnie, tworząc swoją 
szczególną ewolucję doświadczenia, uszlachetnia kosmiczny umysł lub 
powiedzmy, wyraża go własnym dodatkowym uprzedzeniem lub 
uprzedzeniami. Czy to słuszna obserwacja? 

R A  Jestem Ra. Jest to słuszna obserwacja z jednym wyjątkiem, który 
dotyczy użycia terminu „dodatek”, który sugeruje pojęcie tego, co jest 
czymś więcej niż wszechumysłem. Zamiast tego archetypowy umysł jest 
udoskonaleniem wszech-umysłu według wzoru charakterystycznego dla 
wyboru sub-Logosu. 

91.4 P Y T A J Ą C Y  Zatem, kolejnym udoskonaleniem, które pojawia się, gdy 
kosmiczny umysł zostaje oczyszczony, jest to, co nazywamy umysłem 
archetypowym. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Tak. 

91.5 P Y T A J Ą C Y  To z kolei tworzy, jak przypuszczam, umysł planetarny lub 
rasowy. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Nie. 

91.6 P Y T A J Ą C Y  Skąd pochodzi umysł planetarny lub rasowy? 
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R A  Jestem Ra. Ten rasowy czy planetarny umysł jest dla tego Logosa 
składnicą uprzedzeń pamiętanych przez kompleksy umysłu/ciała/ducha, 
które cieszyły się doświadczeniem tego planetarnego wpływu. 

91.7 P Y T A J Ą C Y  Niektóre istoty na tej planecie ewoluowały z drugiej gęstości 
do trzeciej, a niektóre zostały przeniesione z innych planet, aby ponownie 
powtórzyć trzecią gęstość tutaj. Czy ci, którzy zostali przeniesieni tutaj, 
aby poddać się recyklingowi w trzeciej gęstości, wzbogacili umysł 
planetarny lub rasowy? 

R A  Jestem Ra. Nie tylko każda rasa wzbogaciła umysł planetarny, ale także 
każda rasa posiada umysł rasowy. W ten sposób dokonaliśmy tego 
rozróżnienia, omawiając tę część umysłu.  

Ta część umysłu jest formowana w serii pozornie niejednoczesnych 
doświadczeń, które są wybierane w wolności woli przez kompleksy 
umysłu/ciała/ducha wpływu planetarnego. Dlatego też, chociaż ten 
Akaszowy, planetarny lub rasowy umysł jest rzeczywiście korzeniem 
umysłu, można go dostrzec w ostrym odróżnieniu od głębszych korzeni 
umysłu, które nie są funkcją zmiany pamięci, jeśli wolisz. 

W tej chwili musimy poprosić o cierpliwość. Ten kanał stał się nieco 
niewyraźny z powodu ruchu okrycia, które dotyka tego instrumentu. 
Prosimy o powtórzenie zdań początkowych i wypuszczenie oddechu. 

[Mikrofony przymocowane do okrycia instrumentu zostały lekko pociągnięte, 
ponieważ koc został umieszczony nad głośnym magnetofonem. Krąg Jedności 
został wykonany; oddech został wydmuchany dwie stopy nad głową 
instrumentu od jej prawej do lewej; i Krąg Jedności został ponownie 
wykonany zgodnie z prośbą.] 

Jestem Ra. Komunikujemy się teraz. 

91.8 P Y T A J Ą C Y  Czy udało nam się przywrócić czysty kontakt? 

R A  Jestem Ra. Nastąpił błąd, który następnie trzeba było powtórzyć. To 
zostało wykonane. Komunikacja znów jest czysta. Podobały nam się 
humorystyczne aspekty niezbędnych powtórek. 

91.9 P Y T A J Ą C Y  Co się stało, gdy przewody mikrofonu zostały lekko 
poruszone? 

R A  Jestem Ra. Połączenie między kompleksem umysłu/ciała/ducha 
instrumentu a jego żółtym, chemicznym, fizycznym nośnikiem został 
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zachwiany. Spowodowało to pewne niedopasowanie organu, który 
nazywasz płucami, i gdyby naprawa nie została wykonana, 
doprowadziłoby to do zniekształcenia stanu kompleksu fizycznego tej 
części fizycznego pojazdu instrumentu. 

91.10 P Y T A J Ą C Y  Jakie zniekształcenie? 

R A  Jestem Ra. Stopień zniekształcenia zależałby od stopnia zaniedbania. 
Ostateczną karą, powiedzmy, za zakłócenie fizycznego pojazdu jest 
śmierć, w tym przypadku przez coś, co nazwalibyście zastoinową 
niewydolnością serca. Ponieważ grupa wsparcia była szybka, nie powinno 
być żadnych zniekształceń doświadczanych przez instrument. 

91.11 P Y T A J Ą C Y  Dlaczego tak bardzo drobny efekt jak lekkie poruszenie 
przewodu mikrofonowego skutkuje taką sytuacją? Nie mechanicznie czy 
chemicznie, ale filozoficznie, czy potrafisz odpowiedzieć na to pytanie? 

R A  Jestem Ra. Możemy odpowiedzieć tylko mechanicznie, ponieważ nie 
ma filozofii na odruchy fizycznej funkcji pojazdu. 

Jest coś, co można nazwać odruchem srebrnego sznurka; to znaczy, gdy 
kompleks umysłu/ciała/ducha przebywa bez otoczenia fizycznej powłoki, 
a fizyczna powłoka jest naruszona, fizyczna powłoka odruchowo przywoła 
nieobecnego ożywiciela; to znaczy kompleks umysłu/ciała/ducha, który 
jest połączony z czymś, co może być metafizycznie postrzegane jako to, co 
niektórzy z waszych filozofów nazwali srebrnym sznurem.  

Jeśli zostanie to zrobione nagle, kompleks umysłu/ciała/ducha spróbuje 
wejść w sieć energetyczną fizycznego pojazdu bez należytej staranności, a 
efekt jest taki, jak gdyby ktoś rozciągnął jedną z waszych elastycznych 
taśm i pozwolił jej szybko się skurczyć. Powstałe zerwanie uderzy mocno 
w zakotwiczoną część elastycznej taśmy. 

Proces, przez który przechodzicie jako grupa w przywoływaniu sobie tego 
instrumentu, można przyrównać do chwytania tej taśmy i delikatnego 
zmniejszania jej napięcia, aż będzie ona bez dostrzegalnego rozciągnięcia. 

91.12 P Y T A J Ą C Y  Wracając do tego, o czym rozmawialiśmy: czy 
prawdopodobnie różne rasy zamieszkujące tę planetę pochodzą z różnych 
planet w naszym lokalnym sąsiedztwie, czy też z planet pobliskich 
Logosów, które wyewoluowały przez swoje doświadczenie drugiej gęstości, 
aby stworzyć dużą liczbę różnych ras, których doświadczamy na tej 
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planecie? Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Są prawidłowości w twoim przypuszczeniu. Jednakże nie 
wszystkie rasy i podrasy mają różne pochodzenie planetarne. Sugerujemy, 
że patrząc na pochodzenie planetarne, obserwujemy nie pigmentację 
powłoki, ale uprzedzenia dotyczące interakcji z innymi jaźniami i definicje 
dotyczące natury jaźni. 

91.13 P Y T A J Ą C Y  Ile różnych planet dostarczyło osobników, którzy obecnie 
zamieszkują tę planetę w tej trzeciej gęstości? 

R A  Jestem Ra. Jest to przez nas postrzegane jako nieistotna informacja, ale 
nieszkodliwa. Istnieją trzy główne wpływy planetarne na waszą sferę 
planetarną, poza wpływami waszego pochodzenia z drugiej gęstości, oraz 
trzynaście mniejszych grup planetarnych w uzupełnieniu do powyższego. 

91.14 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Jeszcze jedno pytanie, zanim przejdziemy do 
szczegółowych pytań dotyczących archetypów. Czy wszystkie Logosy 
ewoluujące po zasłonie mają dwadzieścia dwa archetypy? 

R A  Jestem Ra. Nie. 

91.15 P Y T A J Ą C Y  Czy to powszechne, że Logosy mają dwadzieścia dwa 
archetypy, czy jest to stosunkowo wyjątkowe w stosunku do naszego 
Logosu? 

R A  Jestem Ra. System siódemek jest najbardziej wyartykułowanym 
systemem, jaki został dotychczas odkryty przez jakikolwiek eksperyment 
dowolnego Logosu w naszej oktawie. 

91.16 P Y T A J Ą C Y  Jaka jest największa liczba archetypów, według wiedzy Ra, 
używanych przez Logos? 

R A  Jestem Ra. Siódemki plus Wybór to największa liczba, z której, według 
naszej wiedzy, skorzystały Logosy. Jest wynikiem wielu, wielu 
wcześniejszych eksperymentów w artykulacji Jedynego Stwórcy. 

91.17 P Y T A J Ą C Y  Zakładam zatem, że dwadzieścia dwa to najwięcej archetypów. 
Zapytam również, jaka jest minimalna liczba obecnie używana przez 
jakikolwiek Logos, według wiedzy Ra? 

R A  Jestem Ra. Najmniej to dwa systemy po pięć, które uzupełniają cykle 
lub gęstości doświadczenia. 
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Musisz pojąć ideę, że archetypy nie powstały od razu, ale krok po kroku, i 
nie w kolejności, jaką znasz w tej przestrzeni/czasie, ale w różnych 
porządkach. Dlatego te dwa systemy piątek wykorzystywały dwa różne 
sposoby postrzegania archetypowej natury wszelkiego doświadczenia. 
Każdy oczywiście używał Matrycy, Wzmacniacza i Sygnifikatora, 
ponieważ jest to żniwo, od którego rozpoczęło się nasze tworzenie. 

Jeden sposób lub system eksperymentowania dodał do nich Katalizator i 
Doświadczenie. Inny system, jeśli wolisz, dodał Katalizator i 
Transformację. W jednym przypadku metody przetwarzania 
doświadczenia były dalej wspomagane, ale owoce doświadczenia były 
mniej wspomagane. W drugim przypadku może się wydawać, że jest 
odwrotnie. 

91.18 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Mamy następujące obserwacje dotyczące archetypów. 
Po pierwsze, Matryca Umysłu jest przedstawiona w egipskim tarocie przez 
mężczyznę, i to traktujemy jako inteligentnie kierowaną twórczą energię. 
Czy Ra skomentowałby to? 

R A  Jestem Ra. Jest to niezwykle przemyślane postrzeganie, ponieważ 
mężczyzna nie jest konkretnie biologicznym mężczyzną, ale męską zasadą.  

Zauważysz, że na obrazach są bardzo wyraźne uprzedzenia seksualne. 
Mają one funkcjonować zarówno jako informacja o tym, która istota 
biologiczna lub energia przyciągnie dany archetyp, ale także jako bardziej 
ogólny pogląd, który postrzega polaryzację jako klucz do archetypowego 
umysłu trzeciej gęstości. 

91.19 P Y T A J Ą C Y  Po drugie, mamy różdżkę, która była postrzegana jako siła 
woli. Czy Ra skomentowałby to? 

R A  Jestem Ra. Pojęcie woli rzeczywiście wypływa z każdego aspektu 
obrazu Matrycy Umysłu. Różdżka, podobnie jak wola, jest jednak, 
powiedzmy, astrologiczną pochodną wyciągniętej ręki, tworzącej, 
powiedzmy, magiczny gest.  

Znaczącą częścią tego obrazu — którą można postrzegać wyraźnie jako 
oddzieloną od koncepcji różdżki — jest ta kula, która wskazuje duchową 
naturę obiektu woli osoby pragnącej dokonywać magicznych aktów w 
obrębie manifestacji waszej gęstości. 

91.20 P Y T A J Ą C Y  Ręka skierowana w dół była postrzegana jako poszukiwanie od 
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wewnątrz, a nie zewnętrznie aktywnej dominacji nad światem 
materialnym. Czy Ra skomentowałby to? 

R A  Jestem Ra. Spójrz jeszcze raz, uczniu. Czy ręka sięga do wnętrza? Nie. 
Bez wzmocnienia świadomy umysł nie ma wnętrza. Ta ręka, uczniu, sięga 
w stronę tego, co poza swym niewzmocnionym wpływem jest przed nią 
odcięte. 

91.21 P Y T A J Ą C Y  Kwadratowa klatka może przedstawiać materialną iluzję, 
niemagiczny kształt. Czy Ra skomentowałby to? 

R A  Jestem Ra. Kwadrat, gdziekolwiek jest widziany, jest symbolem iluzji 
trzeciej gęstości i może być postrzegany jako niemagiczny lub, we 
właściwej konfiguracji, jako zamanifestowany wewnątrz; to znaczy świat 
materialny, który otrzymał życie. 

91.22 P Y T A J Ą C Y  Ciemny obszar wokół kwadratu byłby wtedy ciemnością 
podświadomości. Czy Ra skomentowałby to? 

R A  Jestem Ra. Nie ma nic więcej do powiedzenia spostrzegawczemu 
uczniowi. 

91.23 P Y T A J Ą C Y  Część w szachownicę reprezentowałaby biegunowość? 

R A  Jestem Ra. To też jest zadowalające. 

91.24 P Y T A J Ą C Y  Ptak jest posłańcem, po którego ręka sięga w dół, aby go 
uwolnić. Czy Ra może to skomentować? 

R A  Jestem Ra. W skrzydlatych wizjach czy obrazach w tym systemie 
należy zwrócić uwagę nie tyle ze względu na ich odrębny rodzaj, ile ze 
względu na położenie skrzydeł. Wszystkie ptaki mają za zadanie 
sugerować lot, wiadomości i ruch, a w niektórych przypadkach ochronę.  

Złożone skrzydło na tym obrazie ma sugerować, że tak jak postać 
Matrycy, Mag, nie może działać bez osiągnięcia swojego skrzydlatego 
ducha, tak samo duch nie może latać, aby nie został uwolniony do 
świadomej manifestacji i owocował w ten sposób. 

91.25 P Y T A J Ą C Y  Gwiazda mogłaby reprezentować potęgującą siłę 
podświadomości. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Ta konkretna część tego obrazu jest najlepiej widoczna w 
kategoriach astrologicznych. Skomentowalibyśmy w tej przestrzeni/czasie, 
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że Ra nie umieścił astrologicznych fragmentów tych obrazów w systemie 
obrazów, które mają przywoływać archetypowe lejtmotywy. 

91.26 P Y T A J Ą C Y  Czy są jakieś inne dodatki do karty numer jeden, poza 
gwiazdą, które mają inne niż podstawowe archetypowe aspekty? 

R A  Jestem Ra. Są szczegóły każdego obrazu widzianego kulturowym 
okiem czasu zapisu. Tego można było się spodziewać. Dlatego 
przyglądając się, powiedzmy, egipskim strojom i systemom 
mitologicznym użytych w obrazach, o wiele lepiej jest przeniknąć do 
sedna znaczenia kostiumów lub znaczenia stworzeń, niż trzymać się 
kultury, która nie jest waszą własną. 

W każdej istocie obraz będzie wybrzmiewał nieco inaczej. Dlatego ze 
strony Ra istnieje chęć umożliwienia kreatywnego wyobrażenia każdego 
archetypu przy użyciu ogólnych wytycznych, a nie konkretnych i 
ograniczających definicji. 

91.27 P Y T A J Ą C Y  Kielich może przedstawiać mieszankę namiętności 
pozytywnych i negatywnych. Czy Ra mógłby skomentować, proszę? 

R A  Jestem Ra. Uszne części fizycznego nośnika tego instrumentu nie 
odebrały znacznej części Twojego zapytania. Proszę ponownie zapytać. 

91.28 P Y T A J Ą C Y  Wydaje się że jest kielich, który mamy jako zawierający 
mieszankę pozytywnych i negatywnych wpływów. Jednak osobiście w to 
wątpię. Czy Ra mógłby skomentować, proszę? 

R A  Jestem Ra. Nie wątp w biegunowość, uczniu, ale uwolnij kielich z jego 
ogracznienia. Jest to rzeczywiście zniekształcenie oryginalnego obrazu. 

91.29 P Y T A J Ą C Y  Jaki był oryginalny obraz? 

R A  Jestem Ra. Oryginalny obraz miał szachownicę jako sugestię 
biegunowości. 

91.30 P Y T A J Ą C Y  Czy była to więc reprezentacja czekającej na posmakowanie 
przez Matrycę Umysłu polaryzacji? 

R A  Jestem Ra. To jest znakomicie spostrzegawcze. 

91.31 P Y T A J Ą C Y  Wymieniłem tutaj miecz jako walkę. Nie jestem pewien, czy 
cokolwiek na tym schemacie mogę nazwać mieczem. Czy Ra 
skomentowałby to? 
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R A  Jestem Ra. Nie wątp w walkę, uczniu, ale uwolnij miecz z jego 
ograniczenia. Obserwuj zmagania ptaka w klatce, by latać. 

91.32 P Y T A J Ą C Y  Wymieniłem monetę jako wykonaną pracę. Mam też 
wątpliwości co do istnienia monety na tym schemacie. Czy Ra 
skomentowałby to? 

R A  Jestem Ra. Ponownie, nie wątpcie w to, co ma przedstawiać moneta, 
bo czyż Mag nie dąży do realizacji poprzez zamanifestowany świat? 
Uwolnij monetę z jej ograniczeń. 

91.33 P Y T A J Ą C Y  I wreszcie Magik reprezentuje świadomy umysł. Czy to jest 
poprawne? 

R A  Jestem Ra. Prosimy ucznia o rozważenie koncepcji niekarmionego, 
świadomego umysłu, umysłu bez żadnych zasobów poza świadomością. 
Nie myl niekarmionego świadomego umysłu z masą złożoności, której 
doświadczacie jako studenci, ponieważ tak wiele, wiele razy zanurzaliście 
się już w procesach wzmacniania, katalizatora, doświadczania i 
transformacji. 

91.34 P Y T A J Ą C Y  Czy to wszystkie elementy tego pierwszego archetypu? 

R A  Jestem Ra. To wszystko, co widzi student. W ten sposób dopełnienie 
jest dla Ciebie kompletne. Każdy uczeń może zobaczyć inny niuans.  

Jak powiedzieliśmy, nie oferowaliśmy tych obrazów wraz z granicami, a 
jedynie jako wskazówki mające pomóc adeptowi i ustalić architekturę 
głębokiej lub archetypowej części głębokiego umysłu. 

91.35 P Y T A J Ą C Y  Jak wiedza o aspektach archetypowego umysłu jest 
wykorzystywana przez jednostkę do przyspieszenia jej ewolucji? 

R A  Jestem Ra. Podamy przykład oparty na tym pierwszym zbadanym 
archetypie lub kompleksie koncepcji.  

Świadomy umysł adepta może być przepełniony najbardziej zawiłymi i 
niemożliwymi do opanowania ideami, tak że dalsze myślenie staje się 
niemożliwe, a praca w niebieskim promieniu lub indygo jest zablokowana 
przez nadmierną aktywację. Wtedy adept wezwałby nowy umysł, 
nietknięty i dziewiczy i zamieszkał w archetypie nowego i nieskazitelnego 
umysłu, bez uprzedzeń, bez polaryzacji, pełen magii Logosu. 

91.36 P Y T A J Ą C Y  A zatem mówisz, że (jeśli dobrze rozumiem to, co właśnie 



SESJA 91. 339 

 

powiedziałeś), że świadomy umysł może być wypełniony niemal 
nieskończoną liczbą pojęć, ale jest zestaw podstawowych pojęć które są 
tym, co nazwałbym ważnymi po prostu dlatego, że są podstawą ewolucji 
świadomości i jeśli zostaną starannie zastosowane, przyspieszą ewolucję 
świadomości. Podczas gdy szeroki wachlarz pojęć, idei, doświadczeń, 
które spotykamy w naszym codziennym życiu, może mieć niewielki lub 
żaden wpływ na ewolucję świadomości z wyjątkiem bardzo pośredniego 
sposobu. Innymi słowy, staramy się tutaj znaleźć wielkie motywatory 
ewolucji i wykorzystać je do poruszania się po naszej ewolucyjnej ścieżce. 
Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Nie zupełnie. Archetypy nie są podstawą ewolucji 
duchowej, ale raczej narzędziem do uchwycenia w niezakłócony sposób 
natury tej ewolucji. 

91.37 P Y T A J Ą C Y  Więc dla osoby, która chce świadomie poszerzyć swoją własną 
ewolucję, umiejętność rozpoznawania i wykorzystywania archetypów 
byłaby korzystna w uporządkowaniu tego, czego chciał szukać i tego, co 
znalazł – i to które wówczas uznano by za nie tak skuteczne narzędzie 
poszukiwania. Czy to byłoby dobre stwierdzenie? 

R A  Jestem Ra. To całkiem adekwatne stwierdzenie. Termin „wydajny” 
można również owocnie zastąpić terminem „nie zniekształcony”. Umysł 
archetypowy, gdy świadomie przeniknięty, jest planem zbudowanej 
struktury wszystkich wydatków energetycznych i wszelkich poszukiwań, 
bez zniekształceń. To, jako zasób w głębokim umyśle, jest potencjalnie 
wielką pomocą dla adepta. 

Poprosilibyśmy o jeszcze jedno pytanie w tej przestrzeni/czasie, ponieważ 
ten instrument doświadcza ciągłych fal zniekształceń, które nazywacie 
bólem i chcemy zrezygnować z pracy, podczas gdy instrument nadal 
posiada wystarczającą ilość przekazanej energii, aby złagodzić przejście do 
stanu przebudzenia, jeśli można to tak nazwać. 

91.38 P Y T A J Ą C Y  Skoro jesteśmy na końcu Matrycy Umysłu, zapytam tylko, czy 
jest coś, co możemy zrobić, aby poprawić kontakt lub sprawić by 
instrument czuł się bardziej komfortowo? 

R A  Jestem Ra. Każdy jest bardzo sumienny. Instrumentowi może być 
nieco bardziej komfortowo dodając wirujące wody z wyprostowanym 
kręgosłupem. Wszystkie inne rzeczy, które można wykonać dla dobra 
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instrumentu, są wykonywane z najwyższą starannością. 

Nieustanną wierność grupy polecamy ideałom harmonii i dziękczynienia. 
To będzie wasza wielka ochrona. Wszystko w porządku, przyjaciele. 
Wyposażenie i wyrównanie są doskonałe. 

Jestem Ra. Zostawiam was chlubiących się miłością i światłem Jedynego 
Nieskończonego Stwórcy. Idźcie więc naprzód, radując się mocą i 
pokojem Jednego Nieskończonego Stwórcy. Adonai. 



 

SESJA 92. 
8 LIPCA 1982  

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

92.1 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś najpierw podać mi stan instrumentu? 

R A  Jestem Ra. Stan tego instrumentu jest nieco bardziej zniekształcony w 
kierunku słabości pod każdym względem od poprzedniego zapytania. 

92.2 P Y T A J Ą C Y  Czy istnieje jakaś konkretna przyczyna takiego stanu rzeczy i 
czy mógłbyś nam powiedzieć, co to jest, jeśli tak? 

R A  Jestem Ra. Rzeczywista przyczyna zwiększonych fizycznych 
zniekształceń ma związek z naciskiem ciągłych znacznych poziomów 
zniekształceń, które nazywacie bólem. Psychiczne pozdrowienie 
uwydatniło różne zniekształcenia pojazdu, inne niż swoiście artretyczne, a 
połączony efekt był szkodliwy. 

Ciągłe niewielkie, ale zauważalne straty energii życiowej są spowodowane 
koniecznością, aby instrument odwołał się do tego zasobu, aby oczyścić, 
powiedzmy, drogę do starannie oczyszczonej służby innym. Użycie woli 
przy braku energii fizycznej, a w tym konkretnym przypadku energii 
mentalnej i mentalno-emocjonalnej, wymaga energii witalnych. 

92.3 P Y T A J Ą C Y  Próbowaliśmy wymyślić, jak zapewnić instrumentowi wirującą 
wodę, co mamy nadzieję zrobić już niedługo. Czy jest coś, co możemy 
zrobić, aby poprawić tę sytuację? 

R A  Jestem Ra. Kontynuujcie w pokoju i harmonii. Już teraz grupa 
wsparcia robi dużo. Istnieje potrzeba, aby instrument wybrał sposób 
swojego bycia. Ma zniekształcenie, jak zwracaliśmy uwagę, w kierunku 
męczeństwa. To może zostać ocenione a wybory dokonane tylko przez 
istotę. 

92.4 P Y T A J Ą C Y  Jaka jest obecna sytuacja z negatywnym gościem piątej 
gęstości, którego mamy [niesłyszalny]? 

R A  Jestem Ra. Jest z tą grupą. 

92.5 P Y T A J Ą C Y  Co go skłoniło do powrotu? 
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R A  Jestem Ra. Przesłanki były podwójne. Nastąpiło odzyskanie dużej 
ilości negatywnej polarności ze strony waszego przyjaciela z piątej gęstości 
oraz w tym samym przybliżonym węźle [przestrzeni/czasu], chwilowe 
osłabienie pozytywnej harmonii tej grupy. 

92.6 P Y T A J Ą C Y  Czy jest coś, co możemy zrobić z dolegliwościami 
żołądkowymi lub zaparciami instrumentu? 

R A  Jestem Ra. Sposoby uzdrawiania, do których każdy jest zdolny, są już 
w użyciu. 

92.7 P Y T A J Ą C Y  W ostatniej sesji omawialiśmy pierwszą kartę tarota typu 
egipskiego. Czy są jakieś zniekształcenia w naszych kartach (które 
opublikujemy w książce, jeśli to możliwe), których Ra pierwotnie nie 
zamierzał, z wyjątkiem gwiazdy, o której wiemy, że jest zniekształceniem? 
Albo jakieś dodatki, które Ra zamierzał umieścić w tym konkretnym 
tarocie? 

R A  Jestem Ra. Zniekształcenia pozostające po usunięciu materiału 
astrologicznego to te, które mają związek z mitami kultury, której Ra 
zaoferował to narzędzie nauczania/uczenia się. Dlatego zasugerowaliśmy 
podejście do obrazów w poszukiwaniu serca obrazu, a nie nadmierne 
zaangażowanie w kostiumy i stwory kultury, które nie są znane waszemu 
obecnemu wcieleniu. Nie chcemy dodawać niczego do już zniekształconej 
grupy obrazów, czując, że chociaż zniekształcenie jest nieuniknione, w 
obecnym układzie jest ono najmniejsze, jakie można uzyskać. 

92.8 P Y T A J Ą C Y  Więc mówisz, że karty, które tutaj mamy są najlepszymi 
dostępnymi kartami w naszej obecnej iluzji na ten moment? 

R A  Jestem Ra. Twoje stwierdzenie jest słuszne, ponieważ uważamy tak 
zwany tarot egipski za najbardziej niezniekształconą wersję obrazów, które 
zaoferował Ra. Nie oznacza to, że inne systemy mogą na swój sposób nie 
tworzyć pomocnej architektury do rozważenia przez adepta 
archetypowego umysłu. 

92.9 P Y T A J Ą C Y  Chciałabym pokusić się o analogię do pierwszego archetypu w 
tym, że kiedy dziecko rodzi się po raz pierwszy i wchodzi w tę gęstość 
doświadczenia, zakładam wtedy, że Matryca jest nowa i niezniekształcona, 
oddzielona od Wzmacniacza i gotowa na to, co ma być doświadczane: 
wcielenie. Czy to jest poprawne? 
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R A  Jestem Ra. Tak. 

92.10 P Y T A J Ą C Y  Przeczytam tutaj kilka stwierdzeń i poproszę o komentarz Ra 
do wypowiedzi.  

Po pierwsze: Dopóki istota nie stanie się świadoma procesu ewolucyjnego, 
Logos lub inteligentna energia tworzy potencjały dla istoty, aby uzyskać 
doświadczenie niezbędne do polaryzacji. Czy Ra skomentowałby to? 

R A  Jestem Ra. Tak właśnie jest. 

92.11 P Y T A J Ą C Y  W takim razie dzieje się tak dlatego, że Wzmacniacz Umysłu 
jest bezpośrednio połączony, poprzez korzenie drzewa umysłu, z umysłem 
archetypowym i z Logosem, który go stworzył, oraz dlatego, że zasłona 
pomiędzy Matrycą i Wzmaczniaczem Umysłu pozwala na rozwój woli. 
Czy Ra skomentowałby to? 

R A  Jestem Ra. Może być potrzebne trochę rozplątywania. Ponieważ 
kompleks umysłu/ciała/ducha, który nie osiągnął jeszcze punktu 
świadomości procesu ewolucji, przygotowuje się do inkarnacji, 
zaprogramował dla siebie mniej niż kompletny, to znaczy częściowo 
losowy system uczenia się. Ilość losowości potencjalnego katalizatora jest 
proporcjonalna do nowości trzeciej gęstości dla kompleksu 
umysłu/ciała/ducha. 

To wtedy staje się częścią tego, co możecie nazwać potencjałem 
doświadczenia wcielenia. Jest to rzeczywiście noszone w tej części umysłu, 
która jest umysłem głębokim, którego architekturę można wyobrazić 
sobie jako reprezentowaną przez kompleks konceptów znany jako 
Wzmaczniacz. 

To nie w archetypowym umyśle istoty tkwi potencjał doświadczenia 
wcielenia, ale we wstawieniu kompleksu umysłu/ciała/ducha, powiedzmy, 
w sieć energetyczną fizycznego pojazdu i wybranego środowiska 
planetarnego. Jednakże, aby głębiej wyartykułować tę część bytu 
kompleksu umysłu/ciała/ducha, ten archetyp, Wzmaczniacz Umysłu, 
może być przywołany z korzyścią dla studenta własnej ewolucji. 

92.12 P Y T A J Ą C Y  W takim razie mówisz, że źródłem zaprogramowanego 
katalizatora przedinkarnacyjnego jest Wzmaczniacz Umysłu? 
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R A  Jestem Ra. Nie. Sugerujemy, że Wzmaczniacz Umysłu jest 
archetypem, który może pomóc adeptowi w uchwyceniu natury tych 
przedinkarnacyjnych i kontynuowanych inkarnacyjnych serii wyborów. 

92.13 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Po trzecie: Tak jak Wolna Wola korzysta z 
inteligentnej nieskończoności, która owocuje inteligentną energią, która 
następnie skupia i tworzy gęstości tej oktawy doświadczenia, Wzmacniacz 
Umysłu wykorzystuje swoje połączenie z inteligentną energią i podłącza 
się do lub wzmacnia Matrycę Umysłu, która daje Katalizator Umysłu. 
Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. To jest przemyślane, ale mylące. Matryca Umysłu jest tym, 
co osiąga – tak jak kinetyczna faza inteligentnej nieskończoności, poprzez 
wolną wolę, sięga do Logosu (lub, w przypadku kompleksu 
umysłu/ciała/ducha, sub-sub-Logosu, który jest wzmocnioną wolną wolą 
istotą kompleksu umysłu/ciała/ducha) – do inteligentnej nieskończoności, 
Miłości i wszystkiego, co wynika z tego Logosu; do Matrycy lub 
powiedzmy do świadomej, oczekującej jaźni każdej istoty, Miłości lub 
sub-sub-Logosu wirującego poprzez wolną wolę wszystkie te rzeczy, które 
mogą wzbogacić doświadczanie Stwórcy przez Stwórcę.1 

Rzeczywiście jest tak, że uprzedzenia potencjałów kompleksu 
umysłu/ciała/ducha powodują, że katalizator tej istoty jest wyjątkowy i 
tworzy spójny wzór, który przypomina pełen ruchu taniec, tworząc 
wielofigurowy gobelin ruchu. 

92.14 P Y T A J Ą C Y  Po czwarte: Kiedy Katalizator Umysłu jest przetwarzany przez 
istotę, Doświadczenie Umysłu jest rezultatem. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. W tym prostym stwierdzeniu kryją się subtelne błędne 
stwierdzenia związane z nadrzędnymi cechami Sygnifikatora. Dzieje się 
tak, że to katalizator daje doświadczenie. Jednakże poprzez wolną wolę i 
zdolność niedoskonałej pamięci katalizator jest najczęściej tylko częściowo 
wykorzystywany, a doświadczenie odpowiednio wypaczone. 

92.15 P Y T A J Ą C Y  Dynamiczny proces pomiędzy Matrycą, Wzmacniaczem, 
Katalizatorem i Doświadczeniem Umysłu tworzy naturę umysłu lub 

                                                            
1 Wiele debat toczyło się na temat tego, jak postawić znaki przestankowe w tej 

plątaninie odpowiedzi. Ta szczególna interpunkcja jest jedną z możliwych 
subiektywnych interpretacji tego, co zamierzał powiedzieć Ra. 
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Sygnifikator Umysłu. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Jak sugeruje nasza poprzednia odpowiedź, Sygnifikator 
Umysłu jest zarówno wykonawcą jak i obsługiwanym. Z tym wyjątkiem 
stwierdzenie jest w dużej mierze poprawne. 

92.16 P Y T A J Ą C Y  Kiedy istota uświadamia sobie ten proces, programuje to 
działanie przed inkarnacją. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. Proszę pamiętać o tym, że mówimy nie o 
archetypowym umyśle, który jest zasobem dostępnym dla każdego w 
równym stopniu, ale nierównomiernie używanym, ale o tym do czego on 
nawiązuje: inkarnacyjnym procesie empirycznym każdego kompleksu 
umysłu/ciała/ducha.  

Chcemy, aby to rozróżnienie było jasne, ponieważ to nie archetypy żyją 
we wcieleniu, ale świadomy kompleks umysłu/ciała/ducha – który może 
rzeczywiście żyć wcieleniem bez uciekania się do poszukiwania artykulacji 
procesów wzmocnienia, doświadczenia i transformacji. 

92.17 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. I wreszcie: gdy każde centrum energetyczne zostaje 
aktywowane i zrównoważone, Transformacja Umysłu jest wzywana coraz 
częściej. Kiedy wszystkie centra energetyczne są aktywowane i 
zrównoważone w minimalnym stopniu, następuje kontakt z inteligentną 
nieskończonością; zasłona jest usuwana; i wzywana jest Wielka Droga 
Umysłu. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Nie. To dość wymowne spojrzenie na niektóre relacje w 
archetypowym umyśle. Trzeba jednak raz jeszcze zobaczyć, że 
archetypowy umysł nie równa się postępowi lub ewolucji działającego 
wcielenia kompleksu umysłu/ciała/ducha. 

Z powodu pierwszego błędnego wyobrażenia wahamy się, czy mówić o 
drugiej kwestii, ale postaramy się wyjaśnić. Badając archetypowy umysł, 
możemy zasugerować, aby uczeń spoglądał na Wielką Drogę Umysłu nie 
jako tę osiąganą po kontakcie z inteligentną nieskończonością, ale raczej 
jako tę część archetypowego umysłu, która określa i konfiguruje 
szczególną strukturę, w której Archetypy Umysłu, Ciała lub Ducha 
poruszają się. 

92.18 P Y T A J Ą C Y  Wracając więc do mojej analogii – a raczej przykładu – 
noworodka z niezniekształconą Matrycą, ten noworodek ma swoją 
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podświadomość zasłoniętą przed Matrycą. Drugi archetyp, Wzmacniacz 
Umysłu, zadziała w pewnym momencie przez – nie powiem przez zasłonę, 
nie sądzę, żeby to był bardzo dobry sposób na wyrażenie tego – ale 
Wzmacniacz Umysłu zadziała, by stworzyć warunek, a ja użyję przykładu 
niemowlęcia dotykającego gorącego przedmiotu. Gorący przedmiot, który 
moglibyśmy wziąć za losowy katalizator. Niemowlę może albo położyć 
rękę na gorącym przedmiocie, albo szybko ją usunąć. Moje pytanie brzmi: 
czy Wzmacniacz Umysłu jest w ogóle zaangażowany w to doświadczenie, 
a jeśli tak, to w jaki sposób? 

R A  Jestem Ra. Zarówno Wzmaczniacz Umysłu, jak i Ciała są 
zaangażowane w poszukiwanie przez niemowlę nowych doświadczeń. 
Kompleks umysłu/ciała/ducha, jakim jest niemowlę, ma jedną wysoko 
rozwiniętą część, którą najlepiej można zbadać, obserwując Sygnifikatory 
Umysłu i Ciała.  

Zauważ, że nie uwzględniamy ducha. Ta część kompleksu 
umysłu/ciała/ducha nie jest solidnie rozwinięta w każdym kompleksie 
umysłu/ciała/ducha. W ten sposób znaczące ja niemowlęcia, które jest 
zbiorem uprzedzeń wszystkich poprzednich doświadczeń we wcieleniu, 
oferuje temu niemowlęciu uprzedzenia, z którymi może spotkać się z 
nowym doświadczeniem. 

Jednakże część niemowlęcia, która może być wyartykułowana przez 
Matrycę Umysłu, jest rzeczywiście niekarmiona doświadczeniem i ma 
tendencję do sięgania po to doświadczenie poprzez wolną wolę, tak jak 
inteligentna energia, w fazie kinetycznej, poprzez wolną wolę, tworzy 
Logos.  

Ten sub-sub-Logos (lub ta część kompleksu umysłu/ciała/ducha, która 
może być wyartykułowana przez rozważenie Wzmaczniacza Umysłu i 
Ciała), poprzez wolną wolę, wybiera zmiany w swoim kontinuum 
empirycznym.  

Nowatorskie wyniki tych eksperymentów są następnie zapisywane w 
części umysłu i ciała wyartykułowanej przez ich Matryce. 

92.19 P Y T A J Ą C Y  Czy wszystkie czynności jakie posiada istota, doświadczając 
rzeczy ze stanu niemowlęctwa, są funkcją Wzmacniacza Umysłu? 

R A  Jestem Ra. Po pierwsze, chociaż funkcje umysłu są rzeczywiście 
nadrzędne w stosunku do funkcji ciała – ciało jest tworem umysłu – z 
pewnością nie wszystkie działania kompleksu umysłu/ciała/ducha mogą 
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być postrzegane jako efekt wzmacniających właściwości samego 
kompleksu umysłu, ponieważ ciało, a w niektórych przypadkach duch, 
również wzmacnia działanie.  

Po drugie, gdy kompleks umysłu/ciała/ducha uświadamia sobie proces 
duchowej ewolucji, coraz więcej czynności umysłu i ciała, które 
przyspieszają aktywność, jest powodowanych przez te części kompleksu 
umysłu/ciała/ducha, które są wyrażane przez archetypy Transformacji. 

92.20 P Y T A J Ą C Y  Matryca Umysłu jest na karcie przedstawiona jako mężczyzna, 
a Wzmacniacz jako kobieta. Czy Ra mógłby powiedzieć, dlaczego tak jest 
i jak to wpływa na te dwa archetypy? 

R A  Jestem Ra. Po pierwsze, jak powiedzieliśmy, Matryca Umysłu jest 
przyciągana do biologicznego mężczyzny, a Wzmacniacz Umysłu do 
biologicznej kobiety. W ten sposób w przekazywaniu energii kobieta jest 
w stanie wzmocnić to, co może znajdować się w świadomym umyśle 
mężczyzny, aby poczuł się natchoniony. 

W sensie bardziej ogólnym to, co sięga, może być postrzegane jako zasada 
męska; to, co czeka na dosięgnięcie, może być postrzegane jako żeńska 
zasada.  

Bogactwo męskiego i żeńskiego systemu polaryzacji jest interesujące i nie 
będziemy komentować dalej, ale zasugerujemy rozważenie przez studenta. 

92.21 P Y T A J Ą C Y  Karta numer dwa, Wzmacniacz Umysłu: widzimy kobietę 
siedzącą na prostokątnym bloku. Jest zasłonięta i między dwoma filarami, 
które wydają się być identycznie pokryte rysunkami, ale jeden znacznie 
ciemniejszy od drugiego. Zakładam, że welon reprezentuje zasłonę między 
świadomością a podświadomością lub Matrycą i Wzmacniaczem. Czy to 
jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. To jest całkiem poprawne. 

92.22 P Y T A J Ą C Y  Zakładam, że siedzi pomiędzy różnokolorowymi kolumnami, 
jedna po jej lewej, druga po jej prawej (ciemna jest po jej lewej), aby 
wskazać na tej pozycji równe szanse, można powiedzieć, że wzmocnienie 
umysłu ma być ścieżką negatywną lub pozytywną. Czy Ra 
skomentowałby to? 

R A  Jestem Ra. Chociaż jest to poprawne, nie jest to tak spostrzegawcze, 
jak uwaga, że Najwyższa Kapłanka, jak nazwano tę postać, siedzi w 
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strukturze, w której biegunowość, symbolizowana, jak prawidłowo 
zauważyłeś przez jasne i ciemne filary, jest integralną i niezbędną częścią.  

Nienakarmiony umysł nie ma biegunowości, podobnie jak inteligentna 
nieskończoność nie ma żadnej. Sub-sub-sub-Logos, który oferuje 
doświadczenie trzeciej gęstości, ma charakter polaryzacji, nie z wyboru, ale 
dzięki starannemu zaprojektowaniu. 

Dostrzegamy niejasne stwierdzenie. Biegunowość Wzmacniacza nie jest 
do wyboru przez Matrycę. Jest po to, by Matryca zaakceptowała to, co 
dane. 

92.23 P Y T A J Ą C Y  Innymi słowy, ta szczególna iluzja ma za podstawę 
biegunowość, co może być reprezentowane przez strukturalne znaczenie 
tych kolumn. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

92.24 P Y T A J Ą C Y  Wydaje mi się, że rysunki na każdej z tych kolumn są 
identyczne, ale kolumna lewa, czyli ta po lewej stronie Kapłanki, została 
znacznie ciemniej zacieniona wskazując, że wydarzenia lub doświadczenia 
mogą być identyczne we wcieleniu, ale można do nich podejść, zobaczyć i 
wykorzystać z dowolną polaryzacją jako stronniczością. Czy to jest w jakiś 
sposób poprawne? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. Zauważysz również, na podstawie symbolu 
oznaczającego ducha manifestującego się na każdym filarze, że Jedyny 
Nieskończony Stwórca nie szanuje biegunowości, ale ofiarowuje się w 
pełni wszystkim. 

92.25 P Y T A J Ą C Y  Wydaje się, że na kolanach Kapłanki znajduje się książka, która 
jest do połowy ukryta za szatą lub materiałem zakrywającym jej prawe 
ramię. Wydawałoby się, że wskazuje to, że wiedza jest dostępna, jeśli 
zasłona jest zdjęta, ale jest nie tylko ukryta za zasłoną, ale częściowo 
ukryta przez samą szatę, którą musi jakoś przesunąć, aby uświadomić 
sobie dostępną wiedzę. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Ponieważ koncept woluminu nie został wymyślony przez 
Ra, prosimy o zwolnienie woluminu z jego zawężonej formy. Twoje 
spostrzeżenia są całkiem poprawne. 

Sama natura kobiecej zasady umysłu, która według sugestii Ra była 
konkretnie związana z tym, co można nazwać uświęconą seksualnością, 
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sama w sobie jest księgą, której ani zasada żeńska, ani męska nie mogą 
używać, dopóki zasada męska nie osiągnie i przeniknie, w symboliczny 
sposób seksualny, wewnętrzne sekrety tej kobiecej zasady. 

Wszystkie szaty, w tym przypadku wskazujące na zwyczajowe szaty 
wierzchnie, osłaniają te zasady. W ten sposób istnieje wielkie dynamiczne 
napięcie, jeśli wolisz, pomiędzy Matrycą a Wzmacniaczem Umysłu. 

92.26 P Y T A J Ą C Y  Czy są jakieś inne części tego obrazu, które nie zostały podane 
przez Ra? 

R A  Jestem Ra. Oferowane symbole astrologiczne nie są podane przez Ra. 

92.27 P Y T A J Ą C Y  Fakt, że Kapłanka siedzi na prostokątnym pudełku wskazuje 
mi, że Wzmacniacz Umysłu dominuje lub jest ponad iluzją materialną. 
Czy to jest w jakiś sposób poprawne? 

R A  Jestem Ra. Powiedzmy raczej, że ta postać jest immanentna, 
powiedzmy na wyciągęcie ręki, we wszystkich przejawach. Możliwości 
dotarcia do Wzmacniacza są liczne. Jednakże sam Wzmacniacz nie 
wchodzi w manifestację. 

92.28 P Y T A J Ą C Y  Czy półksiężyc na koronie reprezentuje podatność 
podświadomego umysłu? 

R A  Jestem Ra. Ten symbol nie jest dany przez Ra, ale nie jest on niemiły, 
gdyż w waszej kulturze księżyc reprezentuje kobiecość, słońce – męskość. 
Akceptujemy więc tę część jako część obrazu, ponieważ wydaje się ona bez 
znaczących zniekształceń. 

92.29 P Y T A J Ą C Y  Czy symbol na przodzie koszuli Kapłanki dał Ra? 

R A  Jestem Ra. Crux ansata [anch - przyp. tłum.] jest poprawnym 
symbolem. Dodanie i nieznaczne zniekształcenie tego symbolu jest tym 
samym astrologiczne i może zostać uwolnione z jego ścisłości. 

92.30 P Y T A J Ą C Y  Czy ten anch oznaczałby zatem znak życia czy materii 
ożywiającej ducha? 

R A  Jestem Ra. To jest całkiem poprawne. Co więcej, oświetla koncepcję 
będącą częścią archetypu poza wcieleniem, która ma do czynienia z 
kontynuacją świadomości, która jest wzmacniana we wcieleniu. 

92.31 P Y T A J Ą C Y  Czy winogrona były przedstawione na tkaninie zakrywającej 
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ramię komunikacji Kapłanki Ra? 

R A  Jestem Ra. Tak. 

92.32 P Y T A J Ą C Y  Przyjęliśmy je jako wskazujące na płodność podświadomego 
umysłu. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. To prawda, uczniu, ale zwróć uwagę na funkcję płaszcza. 
Wielką ochronę daje sam charakter wzmocnienia. Przynosić owoce jest 
czynnością chronioną. 

92.33 P Y T A J Ą C Y  Wydaje się, że ochrona jest tutaj przedstawiona jako znajdująca 
się po prawej stronie, ale nie po lewej stronie. Czy oznaczałoby to większą 
ochronę ścieżki pozytywnej niż negatywnej? 

R A  Jestem Ra. Prawidłowo postrzegasz wrodzoną stronniczość, oferującą 
widzącemu oku i wymieniając informacje dla ucha dotyczące wyboru 
bardziej efektywnej polaryzacji. 

Chcielibyśmy w tej chwili, jak można to nazwać, zasugerować jeszcze 
jedno pełne zapytanie. 

92.34 P Y T A J Ą C Y  Spróbuję więc dać przykład działania Wzmacniacza Umysłu. 
Czy, gdy niemowlę zyskuje czas we wcieleniu, doświadczy Wzmacniacza 
oferującego zarówno pozytywne, jak i negatywne potencjalne działania 
(lub powinienem powiedzieć, myśli) dla doświadczenia przez Matrycę, 
które następnie zaczynają gromadzić się w Matrycy i zabarwiać ją w jeden 
lub drugi sposób w polaryzacji zależny od jego ciągłego wyboru tej 
biegunowości oferowanej przez Wzmacniacz? Czy to jest w jakiś sposób 
poprawne? 

R A  Jestem Ra. Po pierwsze, ponownie możemy rozróżnić archetypowy 
umysł od procesu inkarnacyjnego doświadczania kompleksu 
umysłu/ciała/ducha. 

Po drugie, każde wzmocnienie, do którego dotarła Matryca, jest 
rejestrowane przez Matrycę, ale doświadczane przez Sygnifikatora.  

Doświadczenie Sygnifikatora tej wzmocnionej aktywności jest oczywiście 
zależne od ostrości jego procesów Katalizatora i Doświadczenia. 

Czy możemy zapytać, czy są krótsze pytania, zanim opuścimy ten 
instrument? 

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

R A  Jestem Ra. Grupa wsparcia dobrze funkcjonuje.  

Sam instrument może zastanowić się nad niektórymi wcześniejszymi 
słowami i rozważyć ich konsekwencje. Mówimy to, ponieważ nieustanne 
sięganie do energii witalnych, jeśli będzie pozwalane na dojście do końca 
energii witalnej, zakończy ten kontakt. Nie ma potrzeby ciągłego 
wzywania tych energii. Instrument musi znaleźć klucz do tej zagadki lub 
zmierzyć się z rosnącą utratą tej konkretnej służby w tym konkretnym 
węźle przestrzeni/czasu. 

Wszystko jest dobrze. Wyrównania są wzorowe. 

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



 

SESJA 93. 
18 SIERPNIA 1982  

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

93.1 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś najpierw podać mi stan instrumentu? 

R A  Jestem Ra. Zniekształcenia kompleksu fizycznego tego instrumentu 
znacznie bardziej zbliżają się do tego, co można nazwać poziomem 
zerowym; to znaczy, że instrument, chociaż nie ma naturalnej energii 
fizycznej, nie znajduje się tak daleko w zniekształceniach deficytu energii 
fizycznej. Zniekształcenia energii witalnej są nieco wzmocnione od 
ostatniego pytania. 

93.2 P Y T A J Ą C Y  Jaka jest pozycja i kondycja naszego negatywnego gościa z 
piątej gęstości? 

R A  Jestem Ra. Ta istota jest z tą grupą, ale jest w stanie spoczynku z 
powodu pewnego zakłopotania, co do odpowiedniej metody powiększenia 
wybranego zadania. 

93.3 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Wcześniej stwierdziliśmy, że podstawą naszej obecnej 
iluzji jest koncepcja biegunowości. Chciałbym zapytać, skoro 
zdefiniowaliśmy te dwa bieguny jako służenie innym i służenie sobie, czy 
istnieje bardziej kompletna, wymowna lub pouczająca definicja? A może 
więcej informacji, których nie mamy w tej chwili na dwóch końcach 
biegunów, które dałyby nam lepszy wgląd w naturę samej polaryzacji? 

R A  Jestem Ra. Jest mało prawdopodobne, że istnieje bardziej zwięzły lub 
wymowny opis biegunowości trzeciej gęstości niż „służenie innym” i 
„służenie sobie” ze względu na naturę zniekształceń kompleksu 
umysłu/ciała/ducha w kierunku postrzegania pojęć odnoszących się do 
filozofii w ramach etyki lub działalności. Możemy jednak rozważyć 
polaryzacje, używając nieco odmiennych terminów. W ten sposób dla 
niektórych można osiągnąć możliwe wzbogacenie wglądu. 

Można by rozważyć biegunowość z dosłowną naturą, jaką cieszy się 
fizyczna biegunowość magnesu. Negatyw i pozytyw, z ich właściwościami 
elektrycznymi, mogą być postrzegane jako takie same w sensie fizycznym.  
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W tym kontekście należy zauważyć, że zupełnie niemożliwe jest osądzenie 
biegunowości działania lub istoty, podobnie jak niemożliwe jest osądzenie 
względnej dobroci biegunów ujemnych i dodatnich magnesu. 

Inny sposób spojrzenia na polaryzacje może obejmować pojęcie 
promieniowania/absorpcji. To, co pozytywne, jest promienne; to, co jest 
negatywne, jest absorbujące. 

93.4 P Y T A J Ą C Y  A zatem, jeśli dobrze rozumiem, przed procesem zasłaniania 
polaryzacje elektryczne, polaryzacje promieniowania i absorpcji, wszystkie 
istniały w jakiejś części stworzenia, ale biegunowość służenia 
innym/służenia sobie, którą znamy, nie ewoluowała i pojawiła się dopiero 
po procesie zasłaniania jako dodatek do listy możliwych polaryzacji, 
można by powiedzieć, że można je było stworzyć podczas tworzenia. Czy 
to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Nie. 

93.5 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś mnie poprawić? 

R A  Jestem Ra. Opis biegunowości jako służenia sobie i służenia innym od 
początku naszego stworzenia zamieszkiwał architekturę pierwotnego 
Logosu. Przed procesem zasłaniania wpływ działań podejmowanych przez 
umysły/ciała/duchy na ich świadomość nie był namacalny w 
wystarczająco istotnym stopniu, aby wyrażenie tej polaryzacji było 
znacząco użyteczne. W okresie, który nazwalibyście czasem, ta ekspresja 
polaryzacji rzeczywiście działała na rzecz zmiany uprzedzeń 
umysłów/ciał/duchów, tak aby mogły one w końcu zostać zebrane. Proces 
zasłaniania sprawił, że polaryzacja stała się o wiele bardziej efektywna. 

93.6 P Y T A J Ą C Y  Mogę zatem poczynić analogię, że gdy pojawia się polaryzacja 
w atmosferze, która powoduje burze, błyskawice i dużo aktywności, to 
bardziej żywe doświadczenie można porównać do polaryzacji w 
świadomości, która tworzy tym bardziej żywe doświadczenie. Czy byłoby 
to właściwe? 

R A  Jestem Ra. W tej analogii jest płytkość w tym, że uwaga jednej istoty 
może być skupiona na burzy przez cały czas trwania burzy. Jednak 
warunki wywołujące burzę nie są stałe, podczas gdy warunki 
polaryzacyjne są stałe. Biorąc pod uwagę to zastrzeżenie, możemy zgodzić 
się z twoją analogią. 



354 KONTAKT Z RA: NAUCZANIE PRAWA JEDNOŚCI 

93.7 P Y T A J Ą C Y  Z trzecią kartą tarota dochodzimy do pierwszego dodania 
archetypów po procesie zasłaniania, jak rozumiem. I zakładam, że ten 
trzeci archetyp jest, że tak powiem, obciążony w taki sposób, aby 
wywołać, jeśli to możliwe, polaryzację, ponieważ wydaje się to być jednym 
z podstawowych zadań tego konkretnego Logosu w procesie 
ewolucyjnym. Czy mam co do tego rację? 

R A  Jestem Ra. Zanim odpowiemy na Twoje pytanie, prosimy o 
cierpliwość, ponieważ musimy zbadać kompleks umysłowy tego 
instrumentu, abyśmy mogli spróbować przesunąć lewą część ręczną 
instrumentu. Jeśli nie uda nam się ukoić bólu, odejdziemy. Prosimy o 
cierpliwość, kiedy robimy to, co jest właściwe. 

[Trzydziestosekundowa pauza.] 

Jestem Ra. Nadal będą pojawiać się przebłyski bólu. Jednakże krytyczna 
część intensywnego bólu została złagodzona przez zmianę pozycji. 

Twoje przypuszczenie jest poprawne. 

93.8 P Y T A J Ą C Y  Wydaje się, że na tym rysunku nie ma dużego śladu 
polaryzacji, z wyjątkiem możliwego zabarwienia wielu kielichów w kole. 
Część z nich jest w kolorze czarnym, a część kielichów jest biała. Czy 
oznaczałoby to, że każde doświadczenie zawiera w sobie możliwe 
negatywne lub pozytywne wykorzystanie tego doświadczenia, które jest 
losowo generowane przez to pozorne koło fortuny? 

R A  Jestem Ra. Twoje przypuszczenie jest przemyślane. Opiera się jednak 
na uzupełnieniu kompleksu pojęciowego, który ma astrologiczne 
pochodzenie. Dlatego prosimy o zachowanie koncepcji polaryzacji, ale 
uwolnienie kielichów z ich zawężonej formy. Element, z którym masz do 
czynienia, nie jest w ruchu w swojej pierwotnej formie, ale w 
rzeczywistości jest wiecznym słońcem, które z ducha świeci ochroną nad 
wszystkimi katalizatorami dostępnymi od początku złożoności do 
wnikliwego kompleksu umysłu/ciała/ducha. 

Rzeczywiście, możesz raczej znaleźć biegunowość wyrażoną, po pierwsze, 
przez wiele możliwości oferowanych w materialnej iluzji, która jest 
obrazowana przez nie-biały i nie-ciemny kwadrat, na którym siedzi istota 
z obrazu; po drugie, od pozycji tej istoty. Nie od razu trafia na okazję, ale 
odwraca wzrok w jedną lub drugą stronę.  

Na obrazku zauważysz sugestię, że oferta iluzji często wydaje się 
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sugerować możliwości leżące na ścieżce lewej strony lub jak można by to 
określić prościej, ścieżce służenia sobie. To jest część natury Katalizatora 
Umysłu. 

93.9 P Y T A J Ą C Y  Nogi istoty wydają się być na niestabilnej platformie, która jest 
ciemna z tyłu i jasna z przodu. Domyślam się, że prawdopodobnie to 
wskazuje, że istota stojąca na tym może kołysać się w dowolnym 
kierunku, w lewo lub w prawo. Czy to jest w jakiś sposób poprawne? 

R A  Jestem Ra. To jest bardzo spostrzegawcze. 

93.10 P Y T A J Ą C Y  Ptak, jak mniemam, może być posłańcem, dwie ścieżki 
przedstawione przez położenie skrzydeł, przynosząc katalizator, który 
może być użyty do polaryzacji na którąś ze ścieżek. Czy to jest w jakiś 
sposób poprawne? 

R A  Jestem Ra. To słuszne spostrzeżenie, że pozycja skrzydlatej istoty jest 
znacząca. Bardziej poprawnym postrzeganiem tej istoty i jej znaczenia jest 
uświadomienie sobie, że kompleks umysłu/ciała/ducha, po nawiązaniu 
kontaktu ze swoją wzmocnioną jaźnią, rozpoczyna teraz swój lot w 
kierunku tego wielkiego Logosu, którego poszukuje adept. 

Co więcej, natura skrzydlatego stworzenia jest odzwierciedlona zarówno 
przez trzymającą ją kobietę, jak i symbol kobiety, na której spoczywają 
stopy postaci; to znaczy, że natura katalizatora jest w przeważającej mierze 
nieświadomością, pochodzącą z tego, co nie pochodzi z umysłu i co nie 
ma związku z intelektem, jak go nazywacie, poprzedzającym lub 
towarzyszącym działaniu katalitycznemu.  

Wszystkie zastosowania katalizatora przez umysł to te, które świadomie 
stosuje się dla katalizatora. Bez świadomej intencji użycie katalizatora 
nigdy nie jest przetwarzane przez myślenie, przemyślenia i wyobraźnię. 

93.11 P Y T A J Ą C Y  Chciałbym dostać, jeśli to możliwe, przykład działania, które 
nazywamy Katalizatorem Umysłu u konkretnej osoby przechodzącej ten 
proces. Czy Ra mógłby podać przykład? 

R A  Jestem Ra. Wszystko, co atakuje twoje zmysły, to katalizator. Mówiąc 
do tej grupy wsparcia za pośrednictwem tego instrumentu, oferujemy 
katalizator. Konfiguracje każdego ciała w grupie oferują katalizator 
poprzez komfort/dyskomfort. W rzeczywistości wszystko, co nie zostało 
przetworzone, co pojawiło się przed zauważeniem przez kompleks 
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umysłu/ciała/ducha, jest katalizatorem. 

93.12 P Y T A J Ą C Y  Zatem obecnie otrzymujemy katalizator umysłu, ponieważ 
jesteśmy świadomi komunikacji Ra, a katalizator ciała, ponieważ nasze 
ciało wyczuwa wszystkie sygnały wejściowe do ciała, tak jak to rozumiem. 
Ale czy Ra mógłby wtedy opisać katalizator ducha i czy my w tym czasie 
otrzymujemy również ten katalizator? A jeśli nie, czy Ra może podać 
przykład? 

R A  Jestem Ra. Katalizator przetwarzany przez ciało jest katalizatorem dla 
ciała. Katalizator przetwarzany przez umysł jest katalizatorem dla umysłu. 
Katalizator przetwarzany przez ducha jest katalizatorem ducha. 
Indywidualny kompleks umysłu/ciała/ducha może użyć dowolnego 
katalizatora, który pojawi się przed jego zauważeniem – czy to poprzez 
ciało i jego zmysły, czy poprzez rozmyślanie, czy przez jakiekolwiek inne, 
bardziej rozwinięte źródło – i użyć tego katalizatora w jego unikalny 
sposób, aby utworzyć unikalne dla niego doświadczenie, z jego 
uprzedzeniami. 

93.13 P Y T A J Ą C Y  Czy miałbym rację mówiąc, że archetypem dla Katalizatora 
Umysłu jest model Logosu dla jego najskuteczniejszego planu działania 
lub użycia lub działania katalizatora umysłu? 

R A  Jestem Ra. Tak. 

93.14 P Y T A J Ą C Y  Wtedy adept, zapoznając się w każdym przypadku z 
archetypem Logosu, mógłby najefektywniej wykorzystać plan ewolucji 
Logosu. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. W umyśle archetypowym dysponujemy nie tyle 
konkretnym planem ewolucji, ile planem lub architekturą natury 
ewolucji. Może się to wydawać drobnym rozróżnieniem, ale ma to 
znaczenie dla jaśniejszego postrzegania korzystania z tego zasobu 
głębokiego umysłu. 

93.15 P Y T A J Ą C Y  Zatem Ra przedstawił obrazy, które znamy teraz jako tarot, aby 
ówcześni egipscy adepci mogli przyspieszyć swój rozwój osobisty. Czy to 
prawda i czy był jakiś inny powód, dla którego Ra przedstawiał te obrazy? 

R A  Jestem Ra. Masz rację. 

93.16 P Y T A J Ą C Y  Czy są jakieś inne zastosowania tych obrazów lub kart tarota w 
jakikolwiek inny sposób niż to, o którym właśnie wspomniałem? 
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R A  Jestem Ra. Dla ucznia obrazy tarota stanowią źródło uczenia 
się/nauczania procesów ewolucji. Dla jakiejkolwiek innej istoty te obrazy 
są obrazami i niczym więcej. 

93.17 P Y T A J Ą C Y  Szczególnie myślałem o tym, że Ra na wcześniejszej sesji mówił 
o tarocie jako systemie wróżenia. Czy mógłbyś mi powiedzieć, co miałeś 
na myśli mówiąc to? 

R A  Jestem Ra. Pod wpływem Chaldejczyków system archetypowych 
obrazów został włączony przez kapłanów tego okresu do systemu studiów, 
nauki i wróżbiarstwa opartego na astrologii. To nie był cel, dla którego Ra 
opracował tarota. 

93.18 P Y T A J Ą C Y  Trzecia karta również pokazuje różdżkę (zakładam, że jest) w 
prawej ręce; kula u góry ma okrągły magiczny kształt. Czy w jakikolwiek 
sposób słusznie zgaduję, że Katalizator Umysłu sugeruje możliwe 
ewentualne użycie magii przedstawionej przez tę różdżkę? 

R A  Jestem Ra. Różdżka ma astrologiczne pochodzenie i jako obraz może 
zostać uwolniona z jej zawężenia. Sfera mocy duchowej jest w istocie 
wskazówką, że każda okazja jest brzemienna w najbardziej 
ekstrawaganckie magiczne możliwości dla dalekowidzącego adepta. 

93.19 P Y T A J Ą C Y  Czy fakt, że ubranie istoty jest przezroczyste, wskazuje na 
półprzepuszczalność zasłony dla procesu katalitycznego umysłu? 

R A  Jestem Ra. Znowu musimy się zatrzymać. 

[Piętnastosekundowa pauza.] 

Jestem Ra. Kontynuujemy w nieco mniej niż optymalnych warunkach. 
Jednakże ze względu na naturę tego instrumentu otwierającego się dla nas, 
nasza ścieżka jest dość czysta i będziemy kontynuować. Z powodu 
napadów bólu musimy prosić o powtórzenie ostatniego zapytania. 

93.20 P Y T A J Ą C Y  Właśnie zastanawiałam się, czy przezroczystość garderoby na 
trzeciej karcie wskazuje na półprzepuszczalność zasłony między 
świadomością a podświadomością? 

R A  Jestem Ra. Jest to przemyślana percepcja i nie można powiedzieć, że 
jest niepoprawna. Jednakże zamierzona sugestia, ogólnie rzecz biorąc, jest 
echem naszej wcześniejszej sugestii, że naturą katalizatora jest 
nieświadomość; to znaczy, zewnętrzny katalizator przechodzi przez 
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zasłonę. 

Wszystko, co postrzegasz, wydaje się być świadomie postrzegane. To nie 
jest prawidłowe przypuszczenie. Wszystko, co postrzegasz, jest 
nieświadomie postrzegane jako katalizator. Do czasu, powiedzmy, kiedy 
umysł zaczyna doceniać katalizator, katalizator ten został przefiltrowany 
przez zasłonę, a w niektórych przypadkach wiele jest zasłonięte w 
najbardziej pozornie czystej percepcji. 

93.21 P Y T A J Ą C Y  Nie mogę zrozumieć znaczenia węży, które zdobią głowę istoty 
na tym rysunku. Czy są one od Ra, a jeśli tak, to co oznaczają? 

R A  Jestem Ra. Mają charakter kulturowy. W kulturze, której te wizerunki 
zostały dane, wąż był symbolem mądrości. Rzeczywiście, dla ogólnego 
użytkownika tych obrazów być może najdokładniejszą konotacją tej części 
kompleksów pojęciowych może być uświadomienie sobie, że wąż jest tym, 
co ma magiczną moc.  

W sensie pozytywnym oznacza to, że wąż pojawi się w miejscu promienia 
indygo na ciele postaci obrazu. Kiedy zamierzona jest negatywna 
konotacja, można znaleźć węża w centrum splotu słonecznego. 

93.22 P Y T A J Ą C Y  Czy wąż ma jakieś znaczenie? Czy istnieje jakaś polaryzacja 
węża, którego doświadczamy w tej iluzji? 

R A  Jestem Ra. Zakładamy, że kwestionujesz węża używanego na tych 
obrazach, a nie formę życia drugiej gęstości, która jest częścią waszego 
doświadczenia. Forma węża ma znaczenie w kulturze, która współistnieje 
z twoją własną, ale nie jest twoją własną; to znaczy wąż jako symbol tego, 
co niektórzy nazywają kundalini i co omówiliśmy w poprzednim 
materiale.1 

93.23 P Y T A J Ą C Y  Czy jest jakiś inny aspekt tej trzeciej karty, który Ra mógłby w 
tej chwili skomentować? 

R A  Jestem Ra. Można powiedzieć, że istnieje wiele aspektów, które inny 
uczeń mógłby zauważyć i rozważyć na tym obrazie. Jednakże naturą 
nauczania/uczenia się jest unikanie wkraczania w sferę uczenia 
się/nauczania ucznia. Zgodziliśmy się komentować wszystkie 
spostrzeżenia, jakie może poczynić uczeń. Nie możemy powiedzieć więcej 
                                                            

1 Wcześniej omówione w 49.5-6. 
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niż to, dotyczy to każdego ucznia. 

Dodamy, że oczekuje się, że każdy uczeń w naturalny sposób będzie miał 
unikalne doświadczenie percepcyjne dotyczące każdego obrazu. Dlatego 
nie oczekuje się, że pytający zadaje wyczerpujące pytania w imieniu 
wszystkich uczniów. Raczej oczekuje się i akceptuje, że pytający zada 
zestaw pytań, które stworzą serię pojęć dotyczących każdego archetypu, co 
następnie zaoferuje każdemu następnemu uczniowi możliwość bardziej 
świadomego studiowania archetypowego umysłu. 

Czy możemy teraz poprosić o jeszcze jedno zapytanie. Z przyjemnością 
informujemy, że ten instrument pamiętał o zarezerwowaniu pewnej ilości 
przesyłanej energii, aby ułatwić przejście z powrotem do stanu czuwania. 
Dlatego stwierdzamy, że energii wystarczy na jeszcze jedno zapytanie. 

93.24 P Y T A J Ą C Y  Zakładam, że masz na myśli jedno pełne pytanie i zadam to 
pytanie: Chciałbym poznać znaczenie kształtu ancha, a jeśli to za dużo na 
odpowiedź zapytam tylko, czy jest coś, co możemy zrobić, aby instrument 
czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt? 

R A  Jestem Ra. Na tym obrazie istnieją matematyczne proporcje, które 
mogą dostarczyć pouczających informacji dla kogoś kto lubi zagadki. Nie 
rozwiążemy zagadki.  

Możemy wskazać, że anch jest częścią kompleksów pojęciowych 
archetypowego umysłu: koło wskazujące na magię ducha; krzyż 
wskazujący na ten charakter manifestacji, który może być doceniony tylko 
przez przegrywającego. Zatem anch ma być postrzegany jako obraz 
wieczności w i poprzez manifestację oraz poza manifestacją, poprzez 
poświęcenie i transformację tego, co jest manifestowane. 

Grupa wsparcia działa dobrze. Wirujące wody doświadczane przez 
instrument od czasu naszej poprzedniej pracy znacznie pomogły 
instrumentowi w zmniejszeniu zniekształcenia bólu. 

Wszystko jest dobrze. Wyrównania są dobrze strzeżone. 

Zostawiamy was, moi przyjaciele, w miłości i świetle Nieskończonego. 
Idźcie zatem naprzód, radując się mocą i pokojem Jedynego 
Nieskończonego i Chwalebnego Stwórcy. Adonai. 



 

SESJA 94. 
26 SIERPNIA 1982  

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

94.1 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś najpierw podać mi stan instrumentu? 

R A  Jestem Ra. Następuje niewielki wzrost deficytu energii fizycznej. To 
nie jest istotne. Wszystko inne jest jak przy poprzednim pytaniu. 

94.2 P Y T A J Ą C Y  Mam tu pytania od instrumentu. Po pierwsze: „Czy nasz 
przyjaciel z piątej gęstości jest odpowiedzialny za skrajne zniekształcenie 
instrumentu w kierunku bólu podczas i tuż po sesjach?” 

R A  Jestem Ra. Tak. 

94.3 P Y T A J Ą C Y  Czy jest coś, co możemy zrobić, czego nie robimy, aby zaradzić 
tej sytuacji, aby instrument nie odczuwał tego bólu lub aż tak bardzo? 

R A  Jestem Ra. Niewiele można zrobić ze względu na zespół wcześniej 
istniejących zniekształceń. Zniekształcenia mają potrójne źródło: 

Istnieje, powiedzmy, mniej niż odpowiednia praca waszych chirurgów, 
która pozwala na różne zniekształcenia w obszarze lewego nadgarstka. 

Istnieje zniekształcenie zwane układowym toczniem rumieniowatym, 
które powoduje, że mięśnie dolnego lewego i prawego ramienia pozwalają 
na zniekształcenia w normalnej, powiedzmy, konfiguracji obu. 

Na koniec, jest uszkodzenie nerwu, zwłaszcza po lewej stronie, ale w obu 
przydatkach od ujścia klatki piersiowej. 

W trakcie czuwania instrument może reagować na różne sygnały 
wywołujące ból, alarmując w ten sposób kompleks umysłowy, który z 
kolei porusza kompleks fizyczny w wielu subtelnych konfiguracjach, które 
łagodzą różne zniekształcenia. Wasz przyjaciel pozdrawia te 
zniekształcenia, jak już zostało powiedziane, tuż przed rozpoczęciem 
pracy.  

Jednakże w czasie pracy instrument nie jest wyposażony w pojazd 
chemiczny żółtego promienia, a tym samym wiele małych ruchów, które 
mogłyby najskuteczniej pomóc w zmniejszeniu tych zniekształceń, nie jest 
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możliwe. Ra musi dokładnie zbadać mentalne konfiguracje kompleksu 
umysłu, aby dokonać nawet najbardziej zwyczajnej manipulacji. Nie jest 
naszą umiejętnością posługiwanie się pojazdem żółtego promienia. 

Ciężar okrycia ma w niektórych przypadkach pewien szkodliwy wpływ na 
te zniekształcenia, a zatem wspomnieliśmy, że jest mała rzecz, którą 
można zrobić; to znaczy obramowanie tego, co nieco uniosło narzutę z 
ciała. W celu skompensowania utraty ciepła, noszenie materiału 
ocieplającego ręczne przydatki jest wskazane. 

94.4 P Y T A J Ą C Y  Od razu przychodzi mi na myśl instrument, który ma na sobie 
długą bieliznę pod szatą, którą teraz nosi i niezwykle lekką, białą narzutę. 
Czy to byłoby satysfakcjonujące? 

R A  Jestem Ra. Ze względu na brak promieniującej energii fizycznej tego 
instrumentu sugerowana jest cięższa osłona. 

94.5 P Y T A J Ą C Y  W swoim oświadczeniu, tuż na początku, powiedziałeś 
„niewystarczająca twoja praca” i było słowo, którego w ogóle nie 
zrozumiałem. Czy znasz słowo, które próbuję zrozumieć? 

R A  Jestem Ra. Nie. 

94.6 P Y T A J Ą C Y  Zatem będziemy musieli poczekać, aż przepiszemy materiał. 
Zakładam, że nasz negatywny przyjaciel z piątej gęstości nie powoduje 
zniekształceń przez cały czas tylko dlatego, że chce podkreślić fakt, że 
instrument zostanie zniekształcony tylko wtedy, gdy spróbuje jednej z 
tych czynności w służbie innym, a zatem usiłuje stłumić pracę. Czy to jest 
poprawne? 

R A  Jestem Ra. To jest częściowo poprawne. Niepoprawna część jest taka: 
istota, o której mówisz, uznała swoją moc za mniej niż wystarczającą do 
przeprowadzenia ciągłego ataku na fizyczny pojazd tego instrumentu i 
wybrała, powiedzmy, bardziej efektywne węzły przestrzeni/czasu 
doświadczenia tego instrumentu w zakresie jego służby. 

94.7 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś mi powiedzieć, dlaczego czułem się tak bardzo 
zmęczony przy kilku ostatnich okazjach? 

R A  Jestem Ra. Zostało to omówione w poprzednim materiale.1 
                                                            

1 Wcześniej omówione w 81.2-8. 
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Kontakt, którego teraz doświadczasz, kosztuje pewną ilość energii, którą 
każdy z grupy zamanifestował w obecnym wcieleniu. Chociaż ciężar tego 
kosztu spada na instrument, to jest on przyozdobiony 
przedinkarnacyjnym projektem z lekką i radosną zbroją wiary i woli w 
znacznie bardziej świadomym stopniu niż większość kompleksów 
umysłu/ciała/ducha jest w stanie się cieszyć bez większego treningu i 
inicjacji. 

Ci z grupy wsparcia oferują również esencję woli i wiary w służbę innym, 
wspierając instrument, gdy całkowicie oddaje się on służbie Jednemu 
Stwórcy. Dlatego też każdy z grupy wsparcia doświadcza również 
zmęczenia duchowego, które jest nie do odróżnienia od deficytu energii 
fizycznej, z tym wyjątkiem, że jeśli każdy eksperymentuje z tym 
zmęczeniem, każdy odkryje energię fizyczną w jej zwykłym 
zniekształceniu. 

94.8 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Naprawdę nie chciałem wracać do poprzedniego 
materiału. Powinienem był sformułować pytanie dokładniej, aby... tego 
się spodziewałem. Próbowałem uzyskać potwierdzenie, na to co  
podejrzewam. Od teraz będę bardziej ostrożny w zadawaniu pytań. 

Od instrumentu mamy pytanie: „Podczas wakacji odkryłam wiele o sobie, 
czego wcześniej nie wiedziałem świadomie. Wydaje mi się, że opieram się 
na duchowych darach danych przy narodzinach i nigdy nie poświęciłam 
czasu na poznanie mojego ludzkiego ja, które wydaje się być dzieckiem, 
niedojrzałym i irracjonalnym. Czy tak jest? 

R A  Jestem Ra. To jest częściowo poprawne. 

94.9 P Y T A J Ą C Y  Potem mówi: „Jeżeli tak jest, to wydaje się to być częścią 
zagadki o sposobie bycia, o którym mówił Ra. Obawiam się, że jeśli nie 
uda mi się pracować nad moimi ludzkimi zniekształceniami, będę 
odpowiedzialna za utratę kontaktu. Jednak również Ra sugeruje, że 
nadmierne poświęcenie się jakimkolwiek wynikom jest niemądre. Czy Ra 
mógłby skomentować te myśli?" 

R A  Jestem Ra. Skomentujemy ogólnie, najpierw pytanie o kontakt, które 
ponownie wskazuje, że instrument patrzy na kompleks 
umysłu/ciała/ducha z uprzedzeniem.  

Każdy kompleks umysłu/ciała/ducha, który poszukuje, prawie na pewno 
będzie wykazywał niedojrzałe i irracjonalne zachowania. Bywa też tak, że 
ta istota – jak i prawie wszyscy poszukiwacze – wykonała w ramach 
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doświadczenia inkarnacyjnego poważną pracę i rzeczywiście rozwinęła 
dojrzałość i racjonalność. Można zauważyć, że ten instrument nie 
dostrzega tego, co zostało dokonane, a widzi tylko to, co pozostaje do 
wykonania. Rzeczywiście, każdy poszukiwacz, który odkryje w sobie ten 
kompleks mentalnych i mentalno-emocjonalnych zniekształceń, powinien 
zastanowić się nad możliwą nieskutecznością osądu. 

Zbliżając się do drugiej części zapytania, dostrzegamy możliwość 
naruszenia wolnej woli. Wierzymy jednak, że możemy udzielić 
odpowiedzi w granicach Prawa Pomieszania. 

Ten konkretny instrument nie był szkolony, ani nie studiował, ani nie 
pracował w żadnej dyscyplinie, aby móc skontaktować się z Ra. 
Mogliśmy, jak wielokrotnie mówiliśmy, skontaktować się z tą grupą za 
pomocą tego instrumentu ze względu na czystość oddania tego 
instrumentu w służbie Jedynemu Nieskończonemu Stwórcy, a także ze 
względu na ogromną ilość harmonii i akceptacji, jaką każdy z was cieszył 
się w grupie; sytuacja ta umożliwia grupie wsparcia funkcjonowanie bez 
znaczących zniekształceń. 

Jesteśmy pokornymi posłańcami. Jak instrument może się zastanawiać 
nad wolą Stwórcy?  

Dziękujemy tej grupie, że możemy przez nią przemawiać, ale przyszłość 
jest zawiła. Nie wiemy, czy nasza przygoda może być, po ostatniej pracy, 
ukończona. 

Czy zatem instrument może przez chwilę pomyśleć, że przestanie służyć 
Jednemu Nieskończonemu Stwórcy? Prosimy, aby instrument rozważył te 
zapytania i obserwacje. 

94.10 P Y T A J Ą C Y  Na poprzedniej sesji padło stwierdzenie, że wiele jest 
przesłonięte dla nawet pozornie wyraźnej obserwacji. Czy Ra rozwinąłby 
to, co oznaczało to stwierdzenie? Zakładam, że oznacza to zasłonięcie tego 
wszystkiego, co znajduje się poza granicami tego, co nazywamy naszą 
fizyczną percepcją, mającą związek ze spektrum światła itp., ale 
wyczuwam też, że jest coś więcej niż to co ukryte. Czy Ra rozwinąłby tę 
koncepcję? 

R A  Jestem Ra. Jesteś spostrzegawczy w swoich przypuszczeniach. 
Rzeczywiście, nie mieliśmy na myśli żadnych sugestii, że fizyczny aparat 
waszej obecnej iluzji był ograniczony w ramach procesu zasłaniania. 
Wasze fizyczne ograniczenia są takie, jakie są. 



364 KONTAKT Z RA: NAUCZANIE PRAWA JEDNOŚCI 

Jednakże, ze względu na wyjątkowe uprzedzenia każdego kompleksu 
umysłu/ciała/ducha, czasami zdarzają się całkiem proste przypadki 
zniekształcenia, gdy nie ma wyraźnej przyczyny takiego zniekształcenia. 
Posłużmy się przykładem męskiego i niedojrzałego mężczyzny, który 
spotyka się i rozmawia otwarcie z młodą kobietą, której fizyczna forma ma 
odpowiednią konfigurację, by wywołać u tej męskiej istoty aktywację 
podniecenia seksualnego czerwonego promienia. 

Wypowiadane słowa mogą dotyczyć prostego tematu, takiego jak 
nazewnictwo, informacje dotyczące zawodu i różne inne popularne 
wymiany dźwiękowego kompleksu wibracyjnego. Męska istota jednak 
wykorzystuje prawie całą dostępną świadomość, jaką posiada, aby 
rejestrować pożądanie kobiety. Może to dotyczyć również kobiety. 

W ten sposób cała wymiana informacji może być bez znaczenia, ponieważ 
faktycznym katalizatorem jest ciało. Jest to nieświadomie kontrolowane i 
nie jest świadomą decyzją. Ten przykład jest uproszczony. 

94.11 P Y T A J Ą C Y  Narysowałem mały schemat, na którym po prostu pokazuję 
strzałkę przedstawiającą katalizator przebijający linię pod kątem prostym 
do strzałki, którą jest zasłona, a następnie osadzający się w jednym z 
dwóch magazynów: jeden który nazwałbym na ścieżce prawej strony, 
jeden na ścieżce lewej strony. I nazwałem te dwa repozytoria dla działania 
katalitycznego filtrowanego przez zasłonę „Doświadczeniem”. Czy byłaby 
to bardzo przybliżona analogia sposobu, w jaki katalizator jest filtrowany 
przez zasłonę, aby stać się doświadczeniem? 

R A  Jestem Ra. Ponownie masz częściowo rację. Głębsze uprzedzenia 
kompleksu umysłu/ciała/ducha kierują katalizatorem wokół wielu wysp 
pozytywności i negatywności wyrażonych w archipelagu głębszego 
umysłu. Jednakże analogia jest błędna, ponieważ nie uwzględnia dalszej 
polaryzacji, która z pewnością jest dostępna świadomemu umysłowi po 
tym, jak dostrzeże częściowo spolaryzowany katalizator z głębszego 
umysłu. 

94.12 P Y T A J Ą C Y  Wydaje mi się, że Doświadczenie Umysłu działałoby w taki 
sposób, aby zmienić naturę zasłony, tak aby katalizator został 
przefiltrowany, aby był bardziej akceptowalny w uprzedzeniu, które jest 
coraz częściej wybierane przez istotę. Na przykład, gdyby istota wybrała 
ścieżkę prawej ręki, Doświadczenie Umysłu zmieniłoby przepuszczalność 
zasłony, aby zaakceptować coraz więcej pozytywnego katalizatora, a także 
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ta druga byłaby prawdziwa dla akceptowania bardziej negatywnych, jeśli 
ścieżka lewej ręki była tą, która była wielokrotnie wybierana. Czy to jest 
poprawne? 

R A  Jestem Ra. Jest to nie tylko poprawne, ale ma dalsze konsekwencje. W 
miarę jak istota wzrasta w doświadczeniu, coraz częściej wybiera 
pozytywną interpretację katalizatora, jeśli znajduje się na ścieżce służenia 
innym, oraz negatywne interpretacje katalizatora, jeśli jej doświadczenie 
było na ścieżce służenia sobie. 

94.13 P Y T A J Ą C Y  Wtedy zaprojektowany przez Logos mechanizm działania 
katalizatora skutkującego doświadczeniem miał być samoprzyspieszający 
w tym sensie, że wytworzy ten proces, że tak powiem, zmiennej 
przepuszczalności, który był funkcją wybranej ścieżki. Czy to adekwatne 
stwierdzenie? 

R A  Jestem Ra. W pojęciach, które właśnie omówiliśmy, nie ma zmiennej 
przepuszczalności. Poza tym masz rację. 

94.14 P Y T A J Ą C Y  Potrafię zrozumieć, używając znowu kiepskiego określenia, 
konieczność archetypu dla Katalizatora lub modelu dla Katalizatora 
Umysłu, ale jaki jest powód posiadania planu lub modelu Doświadczenia 
Umysłu inny niż ten prosty model podwójnego repozytorium katalizatora 
negatywnego i pozytywnego? Wydawało mi się, że Pierwsze 
Zniekształcenie Wolnej Woli byłoby lepsze, gdyby nie powstał żaden 
model doświadczenia. Jestem nieco zdezorientowany tym. Czy możesz to 
wyjaśnić? 

R A  Jestem Ra. Twoje pytanie jest z pewnością interesujące, a 
zdezorientowanie, miejmy nadzieję, produktywne. Nie możemy uczyć 
się/nauczać za ucznia. Zwrócimy tylko uwagę na, tak jak poprzednio2, 
atrakcyjność różnych archetypów dla mężczyzn i kobiet. Sugerujemy, że ta 
linia rozważań może okazać się produktywna. 

94.15 P Y T A J Ą C Y  W czwartym archetypie karta przedstawia mężczyznę, którego 
ciało jest zwrócone do przodu. Zakładam, że świadczy to o tym, że 
Doświadczenie Umysłu sięgnie po katalizator. Niemniej jednak, twarz jest 
po lewej stronie, co wskazuje na to, że sięgając po katalizator, katalizator 

                                                            
2  Zauważono wcześniej w 87.28, 91.18 i 92.20. 
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negatywny będzie bardziej widoczny w swojej mocy i działaniu niż 
pozytywny. Czy Ra skomentowałby to? 

R A  Jestem Ra. Archetyp Doświadczenia Umysłu nie sięga, o uczniu, lecz 
mocnym autorytetem pojmuje to, co jest mu dane. Pozostała część twoich 
uwag jest spostrzegawcza. 

94.16 P Y T A J Ą C Y  Doświadczenie siedzi na kwadracie materialnej iluzji, który jest 
pokolorowany znacznie ciemniej niż na karcie trzeciej. Jednakże w środku 
jest kot. Domyślam się, że w miarę zdobywania doświadczenia rozumie się 
drugą gęstość iluzji, a negatywne i pozytywne aspekty są rozdzielone. Czy 
Ra skomentowałby to? 

R A  Jestem Ra. Ta interpretacja różni się znacznie od intencji Ra. 
Zwracamy uwagę na kulturowe znaczenie wielkiego kota, który strzeże. 
Czego, uczniu, strzeże? I z jaką oriflamą3 rozjaśnia ciemność manifestacji?  

Rzeczywiście, polaryzacje są obecne; oddzielenie nie istnieje, chyba że 
poprzez przesiewanie, które jest wynikiem kumulującego się 
doświadczenia. Inne wrażenia były zamierzone przez tę konfigurację 
obrazu siedzącego z mlecznobiałą nogą i spiczastą stopą. 

94.17 P Y T A J Ą C Y  Jakie było ostatnie słowo, które przekazał Ra? Nie dosłyszałem 
go. 

R A  Jestem Ra. Powiedzieliśmy kompleks wibracji dźwięku, stopa. Z 
powodu błysków bólu czasami jesteśmy mniej niż pewni w mowie. Droga 
jest jednak otwarta, a warunki do tej pracy pozostają dobre. Proszę 
kontynuować zapytanie, jeśli wystąpią jakiekolwiek trudności z 
transmisją. 

94.18 P Y T A J Ą C Y  Na karcie trzeciej stopy kobiecej istoty znajdują się na 
niestabilnej platformie, co swoim kolorem oznacza podwójną 
biegunowość. Na karcie czwartej wskazana jedna stopa wskazuje, że jeśli 
męski byt stanie na palcu, będzie starannie zrównoważony. Druga stopa 
jest skierowana w lewo. Czy Ra mógłby skomentować moją obserwację, że 
jeśli istota stanie na tej nodze, będzie bardzo, bardzo starannie wyważona? 

R A  Jestem Ra. Jest to ważna percepcja, ponieważ jest kluczem nie tylko do 

                                                            
3 W tym kontekście oriflamę można zdefiniować jako „inspirującą zasadę, ideał lub 

symbol zaangażowania się w sprawę”. 
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tego kompleksu koncepcji, ale także do innych.  

Można zobaczyć kątownik, który z natury doświadczenia jest rozpostarty 
jak jedna stopa od bezpiecznego fundamentu, a mimo to – z tej samej 
natury doświadczenia – jest starannie, precyzyjnie i architektonicznie 
umieszczony w fundamencie tego kompleksu konceptualnego i w rzeczy 
samej w archetypowym kompleksie umysłu. 

Doświadczenie4 ma charakter bardziej efektywnego i przejmującego 
wyrażania architektury doświadczenia, zarówno kruchości struktury, jak i 
pewności struktury. 

94.19 P Y T A J Ą C Y  Wydaje mi się, że z konfiguracji tego męskiego bytu na karcie 
czwartej – który patrzy w lewo, a prawa stopa jest skierowana w lewo – ta 
karta wskazywałaby, że musisz być w pozycji obronnej w stosunku do 
ścieżki lewej ręki, bez potrzeby troszczenia się o ochronę w stosunku do 
ścieżki prawej ręki. Czy Ra skomentowałby to? 

R A  Jestem Ra. Ponownie, nie jest to sugestia, którą chcieliśmy 
zaproponować, konstruując ten obraz. Nie można jednak powiedzieć, że 
postrzeganie jest błędne. 

94.20 P Y T A J Ą C Y  Magiczny kształt znajduje się na prawym brzegu karty, 
wskazując mi, że znaczenie duchowe znajduje się na prawym brzegu karty, 
wskazując mi, że doświadczenie duchowe byłoby ścieżką po prawej 
stronie. Czy Ra mógłby to skomentować? 

R A  Jestem Ra. Tak. Postać wyraża naturę doświadczenia poprzez 
przykucie jego uwagi przez coś, co można nazwać katalizatorem po lewej 
stronie. Tymczasem moc, magia jest dostępna na prawej ścieżce. 

Natura doświadczenia jest taka, że uwaga powinna być stale poświęcana 
różnym odmianom doświadczenia. Te, które są uważane za negatywne 
lub interpretowane jako negatywne, mogą wydawać się obfite. Wzięcie 
katalizatora i wymyślenie magicznego, pozytywnego doświadczenia to 
wielkie wyzwanie. To, co jest magiczne w negatywnym doświadczeniu, 
nadchodzi znacznie dłużej, powiedzmy, w trzeciej gęstości. 

94.21 P Y T A J Ą C Y  Teraz zarówno trzeci, jak i czwarty archetyp, jak ja to widzę, 

                                                            
4 Karta numer cztery, Doświadczenie Umysłu. 
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współpracują ze sobą wyłącznie w celu stworzenia biegunowości w 
możliwie najefektywniejszy sposób. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Nie można powiedzieć, że jest to niepoprawne. 
Proponujemy kontemplację tego kompleksu myślowego. 

94.22 P Y T A J Ą C Y  A zatem przed procesem zasłaniania to, co nazywamy 
katalizatorem po zasłonięciu, nie było katalizatorem po prostu dlatego, że 
nie tworzyło skutecznie polaryzacji; ponieważ ten proces ładowania, 
można by powiedzieć, że nakreśliłem diagram przedstawiający katalizator 
przechodzący przez zasłonę i stający się spolaryzowanym doświadczeniem, 
nie działał; ponieważ postrzeganie przez istotę tego, co nazywamy 
katalizatorem, było postrzegane znacznie wyraźniej jako po prostu 
doświadczenie Jedynego Stwórcy, a nie coś, co było funkcją innych 
kompleksów umysłu/ciała/ducha. Czy Ra skomentowałby to 
stwierdzenie? 

R A  Jestem Ra. Omawiane koncepcje wydają się bez znaczących 
zniekształceń. 

94.23 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Następnie spodziewamy się, że na karcie numer 
cztery zobaczymy wynik działania katalitycznego, a tym samym lepszą 
definicję między ciemnymi i jasnymi obszarami. Na tej karcie zauważamy, 
że w niektórych obszarach jest ona zdecydowanie ciemniejsza w 
niektórych obszarach, a w innych bardziej biała, w sensie ogólnym, niż 
karta numer trzy, co wskazuje, że nastąpiło rozdzielenie wzdłuż tych 
dwóch uprzedzeń, a powinno to nastąpić, by móc podążać za planem 
doświadczenia. Czy Ra mógłby to skomentować? 

R A  Jestem Ra. Jesteś spostrzegawczy, uczniu. 

94.24 P Y T A J Ą C Y  Ptak na karcie trzeciej wydaje się być teraz zinternalizowany w 
centrum bytu na karcie czwartej, ponieważ zmienił się z — lot osiągnął 
wtedy swój cel i stał się częścią, centralną częścią doświadczenia. Czy Ra 
mógłby to skomentować? 

R A  Jestem Ra. Ta percepcja jest słuszna, uczniu, ale co uczeń powinien 
zobaczyć w znaczniu ptaka? 

94.25 P Y T A J Ą C Y  Domyślam się, że ptak oznacza, że komunikacja, która pojawia 
się jako katalizator wskazany na karcie trzeciej, jest akceptowana przez 
kobietę i wykorzystywana, staje się częścią doświadczenia. Wcale nie 
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jestem tego pewien. Czy mam rację? 

R A  Jestem Ra. To nie ma sensu. 

94.26 P Y T A J Ą C Y  Będę musiał nad tym popracować. 

Zatem domyślam się, że skrzyżowane nogi istoty w karcie czwartej mają 
znaczenie podobne do krzyża w anchu. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. Krzyż utworzony przez żywe kończyny 
wizerunku oznacza to, co jest naturą kompleksów umysłu/ciała/ducha, 
które manifestują się w waszej iluzji. Nie ma doświadczenia, które nie 
zostałoby okupione jakimś wysiłkiem – żaden akt służenia sobie lub 
innym, który nie ma ceny dla manifestującej istoty, nie jest współmierny 
do jego czystości. 

Wszystkie rzeczy w manifestacji mogą być postrzegane w taki czy inny 
sposób jako ofiarowujące siebie, aby mogły nastąpić przemiany na 
poziomie odpowiednim do działania. 

94.27 P Y T A J Ą C Y  Ptak znajduje się w okręgu z przodu istoty na karcie czwartej. 
Czy miałoby to takie samo znaczenie jak okrągła część ancha? 

R A  Jestem Ra. Jest to wyspecjalizowana forma o tym wymownym 
kształcie. Specjalizuje się w dużej mierze ze względu na charakter 
skrzyżowanych nóg manifestacji, o których wcześniej mówiliśmy.5 

94.28 P Y T A J Ą C Y  Istota z karty czwartej nosi spódnicę o dziwnym kształcie. Czy 
ma znaczenie kształt tej spódnicy? 

R A  Jestem Ra. Tak. 

94.29 P Y T A J Ą C Y  Spódnica jest rozciągnięta w kierunku lewej ręki, ale nieco 
krótsza w kierunku prawej. Po lewej stronie u pasa istoty wisi czarna 
torba. Wydaje mi się, że ta czarna torba ma znaczenie zdobywania dóbr 
materialnych, bogactwa w ramach ścieżki lewej ręki. Czy Ra 
skomentowałby to? 

R A  Jestem Ra. Chociaż to znaczenie nie było zamierzone przez Ra jako 
część tego kompleksu pojęć, uważamy, że interpretacja jest całkiem do 

                                                            
5  Wcześniej omówione w poprzedniej odpowiedzi oraz 94.18. 
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przyjęcia. 

[Trzydziestosekundowa pauza.] 

Jestem Ra. Ponieważ obserwujemy przerwę w pytaniu, skorzystamy z tej 
okazji, aby powiedzieć, że poziom przekazywanej energii gwałtownie 
maleje, a jeśli jest to pożądane, zaoferujemy przy tym jeszcze jedno pełne 
pytanie. 

94.30 P Y T A J Ą C Y  Chciałbym tylko stwierdzić, że ta karta, będąc mężczyzną, 
wskazywałaby, że w miarę zdobywania doświadczenia umysł staje się 
motywatorem lub tym, co sięga lub „robi” więcej niż zwykłe 
doświadczanie przed działaniem katalitycznym. Oznacza to, że umysł ma 
większą tendencję do kierowania kompleksem umysłu/ciała/ducha.  

A poza tym zapytałbym tylko, czy jest coś, co możemy zrobić, aby 
instrument czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt? 

R A  Jestem Ra. W kontekście Twojego przedostatniego zapytania 
sugerujemy, abyś ponownie zastanowił się nad kształtem garderoby, którą 
nosi obraz. Taki strój nie jest naturalny. Kształt jest znaczący i zgodny z 
Twoim zapytaniem. 

Grupa wsparcia dba o instrument. Prosimy o zachowanie ostrożności, 
ponieważ instrument otrzymał dar zniekształcenia w kierunku skrajnego 
zimna od przyjaciela z piątej gęstości, który was pozdrawia. 

Chociaż można być nie do końca zadowolonym z przyborów, możemy 
powiedzieć, że wszystko zostało tak starannie przygotowane, jak każdy 
mógł. Więcej niż to, nikt nie może zrobić. Dlatego dziękujemy każdemu 
za staranne wyrównania. Wszystko jest dobrze. 

Zostawiamy was, moi przyjaciele, w miłości i w świetle Jedynego 
Wspaniałego Nieskończonego Stwórcy. Idźcie więc, radując się mocą i 
pokojem Jedynego. Adonai. 
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95.0 R A  Jestem Ra. Pozdrawiam was, moi przyjaciele, w miłości i w świetle 
Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz. 

95.1 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś najpierw podać mi stan instrumentu? 

R A  Jestem Ra. Jest tak jak wcześniej stwierdzono. 

95.2 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Jaka jest sytuacja w odniesieniu do naszego 
negatywnego współpracownika z piątej gęstości? 

R A  Jestem Ra. Wyżej wymieniona istota wybrała różne środki, aby 
wspierać swoją służbę i chociaż każdy z nich jest skuteczny sam w sobie, 
nie prowadzi do zmniejszenia poświęcenia w służbie innym ani do 
zmniejszenia doceniania harmonijnego współdziałania. Dlatego istota, 
choć nie tak spokojna, jak była, jest nieco zdepolaryzowana w 
równowadze. 

95.3 P Y T A J Ą C Y  Wydaje się, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że 
przeniesiemy się stąd do innego miejsca zamieszkania. Jeśli powinniśmy 
przenieść się z tej rezydencji i przestać używać tego pokoju do pracy z Ra, 
czy istnieje jakiś magicznie odpowiedni rytuał na zamknięcie korzystania z 
tego miejsca pracy? A może jest coś, co powinniśmy zrobić w związku z 
opuszczeniem tego konkretnego miejsca? 

R A  Jestem Ra. Należałoby usunąć z tego pokoju i, w mniejszym stopniu, z 
mieszkania naładowanie tego, co można by nazwać zniekształceniem ku 
świętości. Aby usunąć ten ładunek, warto albo napisać na waszym 
papierze waszej pracy, albo skorzystać z istniejących rytuałów do 
dekonsekracji miejsca świętego, takiego jak jeden z waszych kościołów. 

95.4 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Nowy pokój, który wybierzemy, będzie oczywiście 
starannie posprzątany, a zmatowione powierzchnie dobrze wykonane. 
Przed pracą użyjemy również Rytuału Wypędzającego Pomniejszego 
Pentagramu. Czy jest coś jeszcze, co Ra mógłby zasugerować? Chciałbym 
też wiedzieć, czy jest coś szczególnego, co Ra mógłby zasugerować w 
odniesieniu do konkretnego miejsca, które zostało wybrane na nową 
lokalizację. 
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R A  Jestem Ra. Skanujemy ostatnie konfiguracje pamięci pytającego. 

Po pierwsze, w tym mieszkaniu doszło do mniej niż harmonijnej 
interakcji. Dynamika tej interakcji była wystarczająco silna, aby 
przyciągnąć niższy myślokształt. Dlatego proponujemy posolenie i 
rytualne oczyszczenie wodą święconą wszystkich okien i drzwi, które 
oferują dostęp do mieszkania lub jakichkolwiek jego budynków 
gospodarczych. 

Ponadto sugerujemy powieszenie pokrojonego ząbka czosnku w części 
pokoju, która mieściła tych, których radość zamieniła się w ciemniejszą 
emocję, koncentrując się na obszarze, który nazywamy mokrym barem, 
również pomieszczeniem przeznaczonym do spania, które można znaleźć 
w pobliżu kuchni. 

Odpowiednie słowa używane do pożegnania się z tymi z niższego astrala 
powinny być używane w związku z wieszaniem ząbków czosnku na okres 
około 36 godzin. Uważamy, że jest to równoważne dwóm okresom 
nocnym i jednemu oświetlonemu. Powinno to oczyścić dom tak, do tego 
stopnia, że będzie neutralny w swoich wibracjach.  

Sugerujemy, abyście poprosili tę żywą istotę, aby była teraz przyjazna i 
chłonna dla wibracji harmonii, miłości i dziękczynienia, które ta grupa 
będzie następnie, w miarę postępu doświadczenia wcielenia, ofiarować 
miejscu zamieszkania.1 

95.5 P Y T A J Ą C Y  Zakładam, że wodę święconą przygotowalibyśmy tak samo jak 
wodę do picia przez instrument po sesji, a następnie tą wodą przecierali 
okna i drzwi... prawdopodobnie trzeba to zrobić w wiadrze. I chciałbym 
wiedzieć, czy to jest poprawne i co oznacza solenie okien i drzwi? 

R A  Jestem Ra. Po pierwsze, możecie sami pobłogosławić wodę lub 
poprosić o tak zwaną wodę święconą z dowolnego błogosławionego 
miejsca; to znaczy pobłogosławioną przez intencję. 

Po drugie, wodę należy ostrożnie strzepnąć z palców wzdłuż progów 
wszystkich okien i drzwi po ich otwarciu. 

Po trzecie, przed pokropieniem tym oczyszczającym, błogosławiącym 

                                                            
1  Aby przeczytać skonsolidowany zestaw instrukcji dotyczących używania soli lub 

czosnku do oczyszczenia środowiska metafizycznego, patrz „Seria zasobów". 
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sakramentem wody, sól należy nasypać wzdłuż tych progów w linii i 
ponownie pozwolić istnieć w tej konfiguracji przez 36 do 48 godzin. 

Wtedy dziewicza miotła może rytualnie wymiatać sól z każdego okna i 
drzwi, wymiatając za każdym pociągnięciem mniej szczęśliwe wibracje w 
mieszkaniu, które mogą mieć trudności z koegzystencją z waszą grupą. 

95.6 P Y T A J Ą C Y  Zakładam, że masz na myśli, że sól powinniśmy kłaść tylko na 
drzwiach zewnętrznych, a nie na drzwiach wewnętrznych domu. Czy to 
jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się.  

Nie jesteśmy w stanie wyrazić natury soli, wody i czosnku wystarczająco 
jasno, aby poinformować was o skuteczności, z jaką sól absorbuje 
wibracje, które zostały poproszone o wejście w sól, gdy sól została podana 
do wody. Nie potrafimy wyrazić w pełni magicznej natury waszej wody, 
ani też nie możemy wyrazić podobieństwa i atrakcyjności pociętego 
czosnku na niższe formy astralne. Atrakcyjność jest negatywna i żadna 
forma astralna w służbie sobie nie zaakceptuje współistnienia z 
pokrojonym czosnkiem. 

Dlatego proponujemy te sugestie. Prosimy również, aby miotła była 
czysta, a czosnek spalony. Najskuteczniejsze jest dziewictwo miotły. 

95.7 P Y T A J Ą C Y  Pozwól mi sprawdzić, czy scenariusz jest poprawny. Powtórzę 
moją wersję tego. Czosnek, świeżo ścięty czosnek powiesilibyśmy w 
obszarze barku oraz w obszarze sypialni przylegającym do kuchni. 
Posolilibyśmy wszystkie parapety okienne i wszystkie parapety w ścianach 
zewnętrznych, a następnie pokropilibyśmy wodą święconą z palców 
wszystkie zasolone obszary. Wypowiadalibyśmy wtedy odpowiednie 
słowa, by pożegnać niższe astrale. Tych słów nie jestem pewien. Czy Ra 
skomentowałby scenariusz, który właśnie przedstawiłem? 

R A  Jestem Ra. Twoje zrozumienie naszych sugestii jest dobre. 
Zauważamy, że sól należy wsypywać w linii prostej bez przerw. Istnieją 
różne rytualne słowa błogosławieństwa i pożegnania z istotami, takimi 
jakie usuwacie. Możemy zaproponować następujące: 

Kiedy sól zostanie wysypana, możesz powtórzyć: „Chwalmy Jedynego 
Stwórcę, który dał soli możliwość znalezienia nowego domu tym 
przyjaciołom, z którymi chcemy się pożegnać”. 
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Kropiąc wodą możesz powiedzieć: „Dziękujemy Jedynemu Stwórcy za dar 
wody. Nad nim Stwórca porusza Swoją ręką i pobudza Swoją wolę, aby 
się stało”. 

Zawieszeniu pokrojonego czosnku mogą towarzyszyć słowa: 
„Wychwalamy Jedynego Stwórcę za dar czosnku i błogosławimy jego 
zdolność do ofiarowania tym przyjaciołom, których chcemy pożegnać 
strzałą wskazującą drogę wyjścia.” 

Po zakończeniu zamiatania możesz powiedzieć: „Wychwalamy Jedynego 
Stwórcę i dziękujemy za duchową czystość tego miejsca zamieszkania”. 

Podczas spalania czosnku możesz powiedzieć: „Dziękujemy Jedynemu 
Stwórcy za dar duchowej czystości w naszym mieszkaniu i pieczętujemy 
odejście wszystkich, którzy odeszli tym wyjściem, spożywając tę 
substancję”. 

95.8 P Y T A J Ą C Y  Czy jakiekolwiek inne miejsce jest bardziej odpowiednie do 
wieszania czosnku w pokojach; na przykład nad oknami czy coś takiego? 
Wiem, że ma wisieć w okolicy baru, ale chodziło mi o sypialnię. Czy 
istnieje inne bardziej odpowiednie miejsce? 

R A  Jestem Ra. Okna i drzwi są najbardziej odpowiednie, a ponadto 
sugerujemy solenie i spryskiwanie dowolnych drzwi, które mogą 
prowadzić gdzie indziej niż poza mieszkanie, aby dać istotm zrozumienie, 
że nie są one pożądane w innym miejscu mieszkania. 

95.9 P Y T A J Ą C Y  Dobra, rozumiem, że czosnek ma być używany przy barze i w 
sypialni, która jest blisko kuchni i ma wyjście na zadaszenie. Jeśli się nie 
mylę, to jedyne dwa miejsca, w których można użyć czosnku: bar i to 
pomieszczenie z wyjściem na wiatę. Zgadza się, prawda? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

95.10 P Y T A J Ą C Y  Chcielibyśmy wybrać najbardziej odpowiednie pomieszczenie 
do uświęcenia dla kontaktu Ra. I nie będziemy korzystać z tej sypialni, 
mimo że ją posprzątaliśmy. Wyobrażam sobie, że lepiej byłoby jej nie 
używać. Nie jestem pewny. Ale czy jest jakiś pokój, który byłby 
najbardziej odpowiedni, który Ra mógłby wskazać? 

R A  Jestem Ra. Kiedy zakończycie swoją pracę, mieszkanie będzie jak 
mieszkanie dziewicze w magicznym sensie. Możecie wybrać tę część 
mieszkania, która wydaje się wam odpowiednia, a kiedy już ją 
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wybierzecie, możecie zacząć od tego samego rodzaju przygotowania 
miejsca, z którym byliście zaznajomieni w tym miejscu zamieszkania. 

95.11 P Y T A J Ą C Y  Zakładam, że nowo wybrane miejsce spełnia parametry dla 
najlepszego kontaktu na zewnątrz domu i pytałbym w tym momencie Ra, 
czy są jakieś sugestie odnośnie zewnętrza domu? 

R A  Jestem Ra. Mieszkanie wydaje się być otoczone drzewami i polami 
waszej wsi. To jest do przyjęcia.  

Sugerujemy ogólną zasadę przygotowania każdej części waszego otoczenia, 
która najlepiej pasuje do każdego w grupie, z pięknem, które każdy może 
uważać za odpowiednie. W ogrodnictwie i dbaniu o otoczenie jest wiele 
błogosławieństw, ponieważ kiedy dokonuje się tego z miłości do 
stworzenia, kwiaty, rośliny i małe zwierzęta drugiej gęstości są świadome 
tej służby i zwracają ją. 

95.12 P Y T A J Ą C Y  Na jednym końcu domu znajdują się cztery boksy, które były 
zajęte przez konie. Czy byłoby właściwe lub konieczne modyfikowanie w 
jakikolwiek sposób stanu tego obszaru, mimo że znajduje się on poza 
częścią mieszkalną domu? 

R A  Jestem Ra. W tym obszarze nie zgromadzono niepożądanej negatywnej 
energii. Dlatego dopuszczalne jest fizyczne oczyszczenie. 

95.13 P Y T A J Ą C Y  Czy jest jakiś inny komentarz by zamknąć ten obszar pytań na 
temat nowej lokalizacji, który Ra mógłby zrobić, inny niż komentarze już 
zgłoszone do nowej lokalizacji lub jakiejkolwiek jej części? 

R A  Jestem Ra. Cieszymy się, że zadano nam to pytanie, ponieważ nastąpiła 
koncentracja negatywnych wzorców myślowych w kierunku od północy 
do 10° od północy, około 45 tego, co nazywacie jardami, rozciągało się na 
wszystkie cztery kierunki w kształcie prostokąta, ale nieregularnego 
kształtu. 

Prosimy, aby czosnek został nawleczony około 60-70 stóp poza najdalszą 
krawędź tego obszaru, która znajduje się około 57 jardów od miejsca 
zamieszkania w kierunku od północy do 10° od północy. Sugerujemy, aby 
zawiesić czosnek w lejku, tak aby energia była ściągana na południowy, 
mniejszy koniec lejka i przekazywana na północ, z dala od mieszkania. 
Procedura powieszenia będzie jedną z metod testowania waszej 
pomysłowości, ale istnieje kilka sposobów na zawieszenie substancji i 



376 KONTAKT Z RA: NAUCZANIE PRAWA JEDNOŚCI 

dobrze jest to zrobić. 

95.14 P Y T A J Ą C Y  Wyobrażam sobie tekturowy lejek o długości około trzech 
stóp, a następnie mniejszy tekturowy lejek o tej samej konfiguracji 
wewnątrz tego lejka; czosnek umieszczony między dwiema kartonowymi 
powierzchniami, tak aby czosnek był w rzeczywistości lejkiem samego 
czosnku, a następnie utrzymywany na miejscu przez dwa kartonowe 
stożki: mniejszy koniec stożka jest w kierunku domu, otwarty lub większy 
koniec jest z dala od domu. 

Chciałbym też mieć pewność, że dokładnie znam pozycję, o której 
mówimy, wybierając konkretny punkt na domu, na przykład drzwi 
wejściowe (drzwi z daszkiem rozciągającym się od frontu domu) i biorąc z 
tego kierunek. Podejrzewam, że kierunek jest skierowany do góry, w 
kierunku drogi prowadzącej z posesji, a dokładny pomiar od klamki do 
środka obszaru negatywności, o którym mówimy, byłby pomocny. Czy 
Ra skomentowałby to, co właśnie powiedziałem? 

R A  Jestem Ra. Pracowaliśmy z drugiej strony mieszkania. Jednakże 
dokładna odległość nie jest ważna ze względu na uogólnioną naturę 
astralnych pozostałości. Kurs będzie przebiegał około 10° na wschód od 
północy do 5° na wschód od północy. To nie jest kurs, przy którym 
absolutna skrupulatność musi być najważniejsza. Odległość jest w 
przybliżeniu taka, jak podano.  

Jeśli chodzi o wieszanie czosnku, to wiatr musi być w stanie go owiewać. 
W związku z tym struktura, którą przewidziano, jest mniej niż optymalna. 
Możemy zasugerować naciąg między dwoma umieszczonymi słupkami po 
obu stronach lejka nawleczonych ząbków czosnku. 

95.15 P Y T A J Ą C Y  Czy aby zrobić ten lejek ząbków czosnku, czy siatka druciana, 
taka jak siatka dla drobiu, która ma małe calowe oczka kwadratowe, lub 
coś podobnego w kształcie stożka, do którego przyczepiony jest czosnek 
wszystko wokół niego, z małym końcem w kierunku domu, a otwartym z 
dala od niego, rozpiętym między dwoma słupkami. Czy byłoby to 
właściwe, czy też wiatr musi owiewać bardziej? 

R A  Jestem Ra. To jest właściwe. Widzicie, że w tym przypadku centrum 
negatywności jest takie, jak opisano, ale w ten sposób nastąpi ogólne 
oczyszczenie mieszkania i jego areału.  
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Jednym z działań, które możecie podjąć, aby poprawić skuteczność 
oczyszczania środowiska, jest chodzenie po obwodzie z otwartym ząbkiem 
czosnku w dłoni, machanie ząbkiem. Żadne słowa nie muszą być 
wypowiadane, chyba że każdy zechce cicho lub ustnie wypowiedzieć te 
słowa, które wcześniej podano dla czosnku. 

95.16 P Y T A J Ą C Y  Czy jest jakaś inna rzecz, którą możemy zrobić, aby 
przygotować to nowe miejsce na parametry bytu i komunikacji z Ra w 
naszych własnych warunkach bytowych lub mieszkalnych, które byłyby 
właściwe, o czym Ra mógłby w tym czasie wspomnieć? 

R A  Jestem Ra. Nie ma bardziej szczegółowych sugestii dotyczących 
konkretnej lokalizacji, którą rozważasz.  

Ogólnie rzecz biorąc, czystość jest najbardziej pomocna. Najbardziej 
pomocne jest usunięcie z kompleksu umysłu tych myśli, które nie są 
harmonijne. A najbardziej pomocne są te praktyki, które zwiększają wiarę 
i wolę, aby Duch wykonał Swoją pracę.2 

95.17 P Y T A J Ą C Y  Czy po zrealizowaniu sugestii dotyczących oczyszczenia posesji 
Ra przewiduje, że nasz kontakt z Ra będzie równie sprawny w odniesieniu 
do parametrów lokalizacji w tamym konkretnym miejscu, jak w tym 
konkretnym miejscu? 

R A  Jestem Ra. Wszystkie miejsca, w których ta grupa mieszka w miłości i 
dziękczynieniu, są dla nas do przyjęcia. 

95.18 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Zadano pytanie, które teraz zadam. Czy w 
przetwarzaniu katalizatora snów istnieje uniwersalny język nieświadomego 
umysłu, który można wykorzystać do interpretacji znaczenia snów? A 
może każda istota ma unikalny język nieświadomego umysłu, którego 
                                                            

2  Jim pisze: „Moim osobistym przypuszczeniem, że Ra odchodzi tu anomalnie od 
konsekwentnego używania terminu duch jako 'kompleksu ducha' i zamiast tego 
używa terminu w bardziej potocznym znaczeniu 'Ducha Bożego' lub Jedynego 
Stwórcy. W 95.7 Ra dostarczył nam słów, do użycia w połączeniu z solą, wodą i 
czosnkiem, aby pomóc oczyścić nasze mieszkanie. W każdym przypadku Jedyny 
Stwórca jest wymieniany jako będący częścią tego oczyszczającego działania, więc 
wydaje mi się całkiem rozsądne, że Ra odnosi się do tego samego Stwórcy w tym 
pytaniu. Wypełniliśmy naszą część jako kompleksy umysłu/ciała/ducha, a teraz 
Duch/Stwórca wykona Swoją część. Dlatego uważam, że 'Duch' i 'Jego' powinny 
być pisane wielkimi literami.” 
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może używać do interpretacji znaczenia snów? 

R A  Jestem Ra. Istnieje coś, co można by nazwać częściowym słownikiem 
snów ze względu na wspólne dziedzictwo wszystkich kompleksów 
umysłu/ciała/ducha. Ze względu na unikalne doświadczenia wcielenia 
każdej istoty, istnieje nakładka, która staje się coraz większą częścią 
słownictwa snów, w miarę jak jednostka zdobywa doświadczenie. 

95.19 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Podczas ostatniej sesji powiedziałeś, że niedojrzały 
mężczyzna spotyka kobietę w związku z tym, co wydarzyło się z powodu 
zasłony: że wymiana informacji była zupełnie inna. Czy mógłbyś podać 
przykład wymiany informacji przed zasłoną w tym samym przypadku? 

R A  Jestem Ra. Biorąc pod uwagę ten sam przypadek — to znaczy 
przypadkowe podniecenie seksualne w czerwonym promieniu 
aktywowane zarówno u mężczyzny, jak i kobiety — komunikacja byłaby 
o wiele bardziej prawdopodobna w celu zaspokojenia tego seksualnego 
impulsu czerwonego promienia. Kiedy to miało miejsce, inne informacje, 
takie jak nazewnictwo, można było przekazać z wyraźną percepcją. 

Należy zauważyć, że katalizator, który może być przetworzony przez 
doświadczenie przed zasłonięciem, jest nieznaczny w porównaniu z 
katalizatorem oferowanym całkowicie oszołomionym mężczyznom i 
kobiecie po zasłonie. Zamieszanie, jakie stwarza ta sytuacja, choć jest 
uproszczona, jest reprezentatywne dla skuteczności rozszerzenia procesów 
katalitycznych zachodzących po zasłonięciu. 

95.20 P Y T A J Ą C Y  Dla warunku spotkania po procesie zasłaniania, którakolwiek 
istota wybierze jako funkcję swoich wcześniejszych uprzedzeń (lub, 
powiem, wybierze jako funkcję karty czwartej, Doświadczenie) sposób, w 
jaki podejdzie lub poradzi sobie z sytuacją w odniesieniu do polaryzacji, a 
zatem najprawdopodobniej wytwarza dla siebie więcej katalizatora na 
wybranej ścieżce polaryzacji. Czy Ra skomentowałby to stwierdzenie? 

R A  Jestem Ra. To stwierdzenie jest poprawne. 

95.21 P Y T A J Ą C Y  Na karcie czwartej podczas ostatniej sesji mówiliśmy o kształcie 
spódnicy i przyszło nam do głowy, że spódnica istoty reprezentującej 
archetyp Doświadczenia jest przedłużona w lewo, aby wskazać, że inne 
jaźnie nie byłyby w stanie zbliżyć się do tej istoty, gdyby wybrała lewą 
ścieżkę. Nastąpiłoby większe oddzielenie go od innych jaźni. Natomiast 
gdyby wybrał ścieżkę prawą, separacji byłoby znacznie mniej. Czy Ra 
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skomentowałby tę obserwację? 

R A  Jestem Ra. Student jest spostrzegawczy. 

95.22 P Y T A J Ą C Y  I wydaje się, że kwadrat, na którym siedzi istota, który jest 
prawie całkowicie czarny, jest reprezentacją materialnej iluzji, a biały kot 
strzeże prawej ścieżki, która jest teraz oddzielona w doświadczeniu od 
lewej strony. Czy Ra skomentowałby tę obserwację? 

R A  Jestem Ra. O uczniu, twój wzrok prawie dostrzega to, co było 
zamierzone. Jednakże polaryzacje nie potrzebują opiekunów. Po co więc, 
uczniu, strażnik? 

95.23 P Y T A J Ą C Y  Chciałem powiedzieć, że istota jest chroniona na prawej ścieżce 
(po jej wybraniu) przed skutkami materialnej iluzji, które mają negatywną 
polaryzację. Czy Ra skomentowałby to? 

R A  Jestem Ra. To jest dokładne postrzeganie naszych zamiarów, uczniu. 
Możemy zauważyć, że wielki kot strzeże wprost proporcjonalnie do 
czystości manifestacji intencji i czystości wewnętrznej pracy wykonywanej 
na tej ścieżce. 

95.24 P Y T A J Ą C Y  Z tego stwierdzenia interpretuję następujące znaczenie: Że jeśli 
Doświadczenie Umysłu w wystarczającym stopniu wybrało ścieżkę prawej 
ręki – jako że w wyborze ścieżki prawej ręki dąży się do całkowitej 
czystości – wówczas zbliża się również do całkowitej odporności na 
działanie katalizatora ścieżki lewej ręki. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. To jest znakomicie spostrzegawcze. Poszukiwacz, który 
wybrał czysto drogę służenia innym, z pewnością nie będzie miał wariantu 
pozornego doświadczenia wcielenia. W waszej iluzji nie ma zewnętrznego 
schronienia przed porywami, podmuchami i zamieciami szybkiego i 
okrutnego katalizatora. 

Jednakże dla czystych wszystko, co napotykają, mówi o miłości i świetle 
Jednego Nieskończonego Stwórcy. Najokrutniejszy cios jest widziany w 
otoczeniu oferowanych wyzwań i możliwości, które nadchodzą. W ten 
sposób wielka intensywność światła jest utrzymywana wysoko nad kimś 
takim, aby wszelka interpretacja mogła być widziana jako chroniona przez 
światło. 

95.25 P Y T A J Ą C Y  Nieraz zastanawiałem się nad działaniem losowego i 
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zaprogramowanego katalizatora w stosunku do istoty o bardzo silnej 
polaryzacji pozytywnej lub negatywnej. Czy któraś z nich byłaby w dużym 
stopniu wolna od losowych katalizatorów, takich jak wielkie katastrofy 
naturalne, działania wojenne lub coś w tym rodzaju, które generują dużo 
losowych katalizatorów w fizycznym sąsiedztwie wysoce spolaryzowanej 
istoty? Czy zatem ten wielki kot ma wpływ na taki losowy katalizator na 
prawej ścieżce? 

R A  Jestem Ra. W dwóch przypadkach tak jest:  

Po pierwsze, jeśli zaistniał przedinkarnacyjny wybór, żeby np. nie odbierać 
życia w służbie grupie kulturowej, wydarzenia wypadną w sposób 
ochronny. 

Po drugie, jeśli jakakolwiek istota jest w stanie całkowicie przebywać w 
jedności, jedyną szkodą, jaka może jej się przydarzyć, jest zmiana 
zewnętrznego fizycznego, pojazdu żółtego promienia w bardziej 
wypełniony światłem pojazd kompleksu umysłu/ciała/ducha poprzez 
proces śmierci. Wszelkie inne cierpienie i ból są niczym dla kogoś takiego. 

Możemy zauważyć, że taka doskonała konfiguracja kompleksów umysłu, 
ciała i ducha podczas przebywania w wehikule trzeciej gęstości jest 
niezwykle rzadka. 

95.26 P Y T A J Ą C Y  Czy mam zatem rozumieć, że nie ma żadnej ochrony, jeśli 
Doświadczenie Umysłu stało się negatywne i podąża się negatywną 
ścieżką? Każdy losowy katalizator może wpływać na osobę spolaryzowaną 
negatywnie w zależności od statystycznej natury losowego katalizatora. 
Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. Możecie zauważyć niektóre z waszych ludów, 
które w tym węźle przestrzeni/czasu poszukują miejsc do przetrwania. 
Wynika to z braku ochrony, gdy przywołuje się służbę sobie. 

95.27 P Y T A J Ą C Y  Możliwość, że nogi istoty z karty czwartej znajdują się w 
przybliżeniu pod kątem prostym, powiązano z tesseraktem3 — 
wspomnianym w znacznie wcześniejszej sesji przez Ra4 — jako 
                                                            

3 W tym kontekście tesserakt (lub hipersześcian) można zdefiniować jako 
„czwartowymiarowy odpowiednik sześcianu”. Tesserakt ma się do sześcianu tak, 
jak sześcian do kwadratu. 

4 Wspomniane w 52.10. 
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kierunkiem transformacji z przestrzeni/czasu do czasu/przestrzeni i 
myślałem, że prawdopodobnie może to być również powiązane z anchem. 
Czy w jakikolwiek sposób mam rację w tej obserwacji? 

R A  Jestem Ra. To będzie ostatnie zapytanie tej pracy, gdyż energia 
transferowana zanika. 

Najbardziej spostrzegawcza jest obserwacja kątów prostych i ich znaczenia 
transformacyjnego. Każdy z obrazów prowadzących do Przemian Umysłu, 
Ciała i Ducha – i ostatecznie do wielkiego transformującego Wyboru – 
ma coraz większą intensywność rosnącej artykulacji koncepcji; to znaczy, 
że każdy obraz, w którym znajdujesz ten kąt, może być coraz bardziej 
postrzegany jako coraz ostrzejszy głos okazji do wykorzystania każdego 
zasobu – czy to Doświadczenia, które teraz obserwujesz, czy kolejne 
obrazy – do wielkiej pracy adepta, która buduje w kierunku transformacji 
za pomocą obfitego wahadłowca ducha do inteligentnej nieskończoności.  

Proszę zadawać wszelkie krótkie pytania w tej przestrzeni/czasie. 

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

R A  Jestem Ra. Obserwujemy niewielkie pogorszenie zniekształceń strony 
grzbietowej. Wynika to z charakteru początkowego użytkowania 
wirujących wód. Trudności są fizycznie uwydatnione, gdy wirujące wody 
zaczynają wspomagać muskulaturę otaczającą węzły zniekształceń. 
Zachęcamy do używania wirujących wód i zauważamy, że całkowite 
zanurzenie w nich jest nieco bardziej skuteczne niż obecnie stosowana 
technika. 

Prosimy, aby grupa wsparcia starała się pomóc instrumentowi w 
pamiętaniu o zachowaniu energii fizycznej i nie wydatkowaniu jej na 
ruchy związane z pakowaniem, jak nazywacie to działanie, oraz 
przemieszczanie się pomiędzy lokalizacjami geograficznymi na waszej 
sferze. 

Wyrównania są doskonałe. Wszystko jest dobrze. 

Zostawiamy was chlubiących się miłością i światłem Jedynego 
Nieskończonego Stwórcy. Idźcie zatem naprzód, radując się potężnym 
pokojem Jednego Nieskończonego Stwórcy. Adonai. 



 

SESJA 96. 
9 WRZEŚNIA 1982  

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

96.1 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś najpierw podać mi stan instrumentu? 

R A  Jestem Ra. Fizyczny deficyt energii jest znacznie większy niż przy 
ostatnim pytaniu. Nastąpiło znaczne osłabienie również energii witalnych, 
chociaż odpowiedni poziom energii dla mentalnych/emocjonalnych 
zniekształceń normalności jest jeszcze dostępny. 

96.2 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś mi podać przyczynę osłabienia energii fizycznej i 
życiowej? 

R A  Jestem Ra. Z powodu naszej niechęci do naruszania jej wolnej woli 
stwierdziliśmy potrzebę zbadania mentalnych konfiguracji instrumentu 
przed sformułowaniem odpowiedzi. Te koncepcje odnoszące się do 
duchowej kontemplacji osobistego katalizatora zostały docenione przez 
istotę, więc możemy kontynuować. 

Ta istota ma postawę nawykową, która jest osobliwa; to znaczy, gdy 
zachodzi potrzeba działania, jednostka jest przyzwyczajona do 
analizowania katalizatora pod kątem służby i określania przebiegu. 
Wystąpiła niezwykła zmienność w tej konfiguracji postawy, gdy ten 
instrument ujrzał mieszkanie, które ma być zamieszkane przez tę grupę. 

Instrument dostrzegał te żywiołaki i istoty o charakterze astralnym, o 
których mówiliśmy. Instrument pragnął służyć przez osiągnięcie danego 
miejsca zamieszkania, ale znalazł swoje instynkty reagujące na 
niepożądaną obecność. Podział konfiguracji umysłu został wzmocniony 
przez ciągły katalizator braku kontroli. Gdyby ta istota była w stanie 
fizycznie rozpocząć oczyszczanie mieszkania, to powiedzmy, to otwarcie 
nie nastąpiłoby. 

Chociaż ta istota próbowała jasno zakomunikować o tej sprawie i chociaż 
każdy z grupy wsparcia zrobił to samo, ilość pracy niebieskiego promienia 
koniecznej do odkrycia i uchwycenia natury katalizatora nie została 
wykonana. W związku z tym nastąpiło dość rzadkie otwarcie dla tego 
kompleksu umysłu/ciała/ducha, a w tym otwarciu ten, który was 
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pozdrawia, ruszył się i wykonał to, co można uznać za najpotężniejsze z 
jego czysto magicznych manifestacji w tym obecnym węźle, wg tego jak 
znacie czas. 

Dobrze, że ten instrument nie jest zniekształcony w kierunku czegoś, co 
można nazwać histerią, ponieważ potencjał tego działania był taki, że 
gdyby instrument pozwolił, by strach stał się większy niż wola wytrwania, 
gdy nie mógł oddychać, każda próba oddychania byłaby jeszcze bardziej 
prawie niemożliwa, dopóki nie nastąpiłoby uduszenie, którego pragnął 
ten, który pozdrawia was na swój sposób. W ten sposób istota odeszłaby z 
tej inkarnacji. 

96.3 P Y T A J Ą C Y  Czy to zagrożenie, że tak powiem, nadal istnieje, a jeśli tak, czy 
jest coś, co możemy zrobić, aby je złagodzić? 

R A  Jestem Ra. To zagrożenie już nie istnieje, jeśli chcesz nazwać to 
pozdrowienie w ten sposób. Komunikacja dokonana przez skrybę, a 
następnie przez pytającego zamknęła otwarcie i umożliwiła instrumentowi 
rozpoczęcie przyswajania otrzymanego katalizatora. 

96.4 P Y T A J Ą C Y  Instrument pyta, skoro ma to związek z tym domem, to czy 
ten dom może zostać przekształcony przez malowanie i sprzątanie? 
Jesteśmy w stanie podjąć... to znaczy nie planujemy kłaść wszystkich 
nowych dywanów. Czy dywany, które są tam obecnie, są do 
zaakceptowania? 

Chcę albo doprowadzić ten konkretny dom do akceptowalnych 
limitów… Mówisz, że po soleniu będzie neutralny. Martwię się tylko o 
warunki naszej pracy tutaj. Fizyczna lokalizacja nie jest tak ważna. W 
rzeczywistości wcale nie uważam tego za ważne. Jeśli dom nie jest w stanie 
by doprowadzić go do dobrych warunków, które nie pozwolą nam na 
problemy, jakich doświadczyliśmy, to mogę wybrać inny. To nie jest takie 
ważne. Czy Ra skomentowałby to? 

R A  Jestem Ra. To oczywiście preferencja tej grupy jest jedynym 
czynnikiem w sytuacji kontaktu z Ra. 

To miejsce zamieszkania otrzymało już niewielką ilość błogosławieństwa 
przez tę grupę poprzez swoją obecność i jak już wcześniej powiedzieliśmy, 
każdy dzień spędzony w miłości, harmonii i dziękczynieniu będzie nadal 
przemieniał domostwo. 
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Prawdą jest, jak już wcześniej stwierdziliśmy, że najważniejsza jest fizyczna 
czystość. Dlatego należy dążyć do jak najdokładniejszego oczyszczenia 
mieszkania. W związku z tym należy zauważyć, że ani w mieszkaniu jako 
całości, w którym teraz przebywasz, ani w pomieszczeniu tej pracy nie ma 
żadnego pyłu, ziemi i innych zanieczyszczeń, które jako całość są zwane 
brudem. 

Jeżeli intencją jest posprzątanie w jak największym stopniu, lokalizacja, 
wymagania dotyczące czystości fizycznej są spełnione. Tylko wtedy, gdy 
niższy byt astralny, powiedzmy, umieścił części siebie w tak zwanej ziemi, 
należy zadbać o usunięcie tej czującej istoty. Te instrukcje, 
przekazaliśmy.1 

Zwracamy uwagę, że tak jak każda istota stara się w każdej chwili stać się 
bardziej zbliżoną do Stwórcy, ale nie udaje jej się, tak samo dąży się do 
fizycznej nieskazitelności, ale nie zostanie ona osiągnięta. W każdym 
przypadku doceniana jest czystość intencji i skrupulatność manifestacji. 
Różnica między próbą a celem nigdy nie jest zauważana i może być 
uważana za nieistotną. 

96.5 P Y T A J Ą C Y  Sekwencja zdarzeń, którą rozważam, którą łatwo zmienić, to 
najpierw malowanie, potem sprzątanie, potem wstawianie mebli, potem 
solenie i używanie czosnku. Czy ta sekwencja jest tak dobra jak każda inna 
sekwencja, czy też inna sekwencja byłaby lepsza dla tych wydarzeń? 

R A  Jestem Ra. Dopuszczalna jest dowolna sekwencja prowadząca do 
oczyszczenia. Należy zauważyć, że podczas oczyszczania nie należy 
przekraczać progów. Ponieważ takie ograniczenie dotyczące używania 
wapna może wpłynąć na twoje rozważania, odnotowujemy to. 

96.6 P Y T A J Ą C Y  Czy nietypowy dźwięk magnetofonu instrumentu, który 
pojawił się, gdy próbowała nagrać swój śpiew, był pozdrowieniem od 
naszego negatywnego współpracownika z piątej gęstości? 

R A  Jestem Ra. Nie. Było to raczej pozdrowioenie od niesprawnej maszyny 
elektronicznej. 

                                                            
1  Podano w 95.4–8 i 95.13–15. 
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96.7 P Y T A J Ą C Y  Nie było wtedy katalizatora awarii maszyny ze strony żadnego 
z negatywnych podmiotów. Czy to prawda? Chodzi mi o to, że była to 
tylko funkcja przypadkowej awarii maszyny. Mam rację? 

R A  Jestem Ra. Nie. 

96.8 P Y T A J Ą C Y  Jaka była przyczyna tej usterki? 

R A  Jestem Ra. Z maszyną są dwie trudności. Po pierwsze, ten instrument 
ma silny wpływ na elektromagnetyczne i elektroniczne maszyny i 
instrumenty, i prawdopodobnie, jeśli dalsze ich używanie jest pożądane, 
powinien zażądać, aby ktoś inny obsługiwał maszyny.  

Ponadto pojawiły się pewne trudności związane z zakłóceniami fizycznymi 
ze względu na materiał, który nazywacie taśmą, chwytającą się na styku, 
co nazwalibyście przyciskami, gdy przycisk „odtwarzaj”, jak go nazywacie, 
jest wciśnięty. 

96.9 P Y T A J Ą C Y  Jak Ra może poznać wszystkie te informacje? To trochę 
nieistotne pytanie, ale jest dla mnie po prostu zdumiewające, że Ra jest w 
stanie poznać wszystkie te trywialne rzeczy. Co robisz, poruszasz się w 
czasie/przestrzeni i badasz problem, czy jak? 

R A  Jestem Ra. Twoje wcześniejsze przypuszczenie jest poprawne, drugie 
dla nas niezrozumiałe. 

96.10 P Y T A J Ą C Y  Masz na myśli, że poruszasz się w czasie/przestrzeni i badasz 
sytuację w celu określenia problemu. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Tak właśnie jest. 

96.11 P Y T A J Ą C Y  Przepraszam za zadanie nieistotnego pytania. Myślałem o 
przyszłych czytelnikach i o tym, że byliby całkowicie zdziwieni, jak 
bardzo... 

Czy było jakieś znaczenie w odniesieniu do jastrzębia, który wylądował 
pewnego dnia tuż za oknem kuchni? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. Możemy zauważyć, że dla nas interesujące jest 
to, że oferowane nam zapytania są często już znane. Zakładamy, że nasze 
potwierdzenie jest doceniane. 

96.12 P Y T A J Ą C Y  To wydaje się być związane z koncepcją ptaków jako 
posłańców w tarocie, a to jest demonstracja tej koncepcji w tarocie, a ja 
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zastanawiałem się nad mechaniką, można powiedzieć, tego typu 
wiadomości. Zakładam, że jastrząb był posłańcem. I zakładam, że gdy 
myślałem o możliwym znaczeniu tego w odniesieniu do naszych działań, 
byłem w stanie wolnej woli, otrzymując wiadomość poprzez pojawienie 
się tego bardzo niezwykłego ptaka – niezwykłego w sensie, że przyleciał 
tak blisko. Bardzo chciałbym poznać pochodzenie wiadomości. 
(Oczywiście źródłem jest Jedyny Stwórca.) Mechanika tego jest dla mnie 
bardzo zagadkowa. Czy Ra mógłby to skomentować, proszę? 

R A  Jestem Ra. Nie. 

96.13 P Y T A J Ą C Y  Bałem się, że to powiesz. Czy mam rację, zakładając, że jest to 
ten sam rodzaj komunikacji, który przedstawiono na karcie numer trzy w 
Katalizatorze Umysłu? 

R A  Jestem Ra. Nie możemy komentować ze względu na Prawo 
Pomieszania. Istnieje akceptowalny stopień potwierdzenia znanych 
pozycji, ale kiedy odstąpi się od rozpoznanego subiektywnego symbolu, a 
wiadomość nie jest jasna, wtedy musimy milczeć. 

96.14 P Y T A J Ą C Y  Czy Ra skomentowałby technikę błogosławienia wody, której 
użyjemy do pokropienia soli? Zakładam, że po prostu spryskujemy wodę 
bezpośrednio z opuszków palców na linię soli. A także ile ogólnie należy 
kropić wodą sól? Jak mokro powinniśmy zrobić? To trywialne, ale 
chciałbym to zrobić dobrze. 

R A  Jestem Ra. Błogosławieństwo wody może być takim, jakie wcześniej 
podaliśmy, lub może być takie, jakie jest napisane w liturgii 
zniekształcenia kultu Jedynego Stwórcy tego instrumentu, lub może po 
prostu pochodzić od tego, co nazywasz waszym Kościołem Katolickim w 
postaci wody święconej. 

Intencja błogosławieństwa jest godną uwagi cechą wody święconej. Wodą 
można pokropić nie po to, aby cała sól była nasączona, ale po to, aby 
zwilżyć odpowiednią porcję. To nie jest praca fizyczna. Substancje muszą 
być widoczne w idealnym stanie, aby można było zobaczyć, że woda 
umożliwia działanie soli. 

96.15 P Y T A J Ą C Y  Zaplanowałem przerysowanie kart tarota, eliminując zbędne 
dodatki tych, którzy przyszli po początkowym podarowaniu przez Ra. I 
chciałbym szybko przejść przez te rzeczy, które zamierzam wyeliminować 
z każdej karty, którą omówiliśmy, i zapytać Ra, czy jest coś jeszcze, co 
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powinno zostać wyeliminowane, aby karty były takie, jak były pierwotnie 
narysowane przed astrologicznymi i innymi dodatkami, które zostały 
dodane. 

Wyeliminowałbym wszystkie litery wokół krawędzi karty, z możliwym 
wyjątkiem numeru karty: jeden, dwa, trzy itd. Myślę, że tak by było w 
przypadku wszystkich kart — zewnętrzne litery i numeracje. 

Na karcie numer jeden wyeliminowałbym gwiazdkę w prawym górnym 
rogu i wyeliminowałbym różdżkę z ręki maga. Rozumiem, że kula 
pozostaje, ale nie jestem do końca pewny, gdzie powinna być. Czy Ra 
mógłby to skomentować? 

R A  Jestem Ra. Po pierwsze, dopuszczalna jest eliminacja liter. 

Po drugie, we wszystkich przypadkach dopuszczalna jest eliminacja 
gwiazd. 

Po trzecie, właściwa jest eliminacja różdżki. 

Po czwarte, kula może być trzymana kciukiem oraz palcem wskazującym i 
środkowym. 

Po piąte, chcielibyśmy zauważyć, że nie jest możliwe zaproponowanie 
czegoś, co można by nazwać czystą talią, jeśli użyć tego terminu, tarota, 
ponieważ kiedy te obrazy zostały po raz pierwszy narysowane, były już 
zniekształcenia na różne i rozmaite sposoby, głównie kulturowe. 

Po szóste, chociaż dobrze jest oglądać obrazy bez dodatków 
astrologicznych (należy zauważyć, że bardziej ogólne pozycje, fazy i cechy 
każdego kompleksu pojęciowego to te, które są istotne), usunięcie 
wszystkich zniekształceń jest mało prawdopodobne i w dużej mierze 
nieistotne. 

96.16 P Y T A J Ą C Y  Nie sądziłem, że kiedykolwiek uda nam się usunąć wszystkie 
zniekształcenia, ale niektóre z nich są bardzo trudne do zinterpretowania 
ze względu na jakość rysunku. Przeglądając te karty, lepiej rozumiemy, 
czym są niektóre z tych rzeczy i jak powinny być narysowane, i myślę, że 
możemy znacznie poprawić jakość karty, a także usunąć część obcego 
materiału, który jest zwodniczy. 

Na drugiej karcie, oprócz usunięcia liter i gwiazd, zakładam, że 
powinniśmy… W centrum kobiecej formy, gdzie jest coś, co wygląda 
trochę jak anch, powinniśmy to zmienić. Czy to jest poprawne? 
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R A  Jestem Ra. Dostrzegamy niekompletne zapytanie. Proszę ponownie 
zadać pytanie. 

96.17 P Y T A J Ą C Y  Myślę, że powinienem umieścić ancha w miejsce tej rzeczy, 
która wygląda trochę jak anch na przodzie kobiety. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

96.18 P Y T A J Ą C Y  A co do tego, co nosi na głowie – to chyba trochę zagmatwane. 
Jaki powinien być tego kształt? 

R A  Jestem Ra. Pozwolimy uczniowi zastanowić się nad tym punktem. 
Zauważamy, że chociaż jest to astrologiczny dodatek do kompleksu pojęć, 
nie jest całkowicie nie do przyjęcia, gdy patrzy się na niego z pewnym 
uczuciem. Dlatego sugerujemy, uczniu, abyś wybrał, czy usunąć koronę, 
czy nazwać jej znaczenie w taki sposób, aby wzmocnić kompleks 
pojęciowy. 

96.19 P Y T A J Ą C Y  Czy Ra mógłby proszę podać mi wszelkie możliwe informacje 
dotyczące proporcji wymiarów oraz wymiarów i kształtu ancha, jak 
powinien być wykonany lub narysowany? 

R A  Jestem Ra. Nie. 

96.20 P Y T A J Ą C Y  Karta numer trzy, usuniemy wszystkie litery itp. oraz gwiazdki. 
I zakładam, że byłoby wskazane, aby usunąć wszystkie te małe kielichy na 
zewnątrz promieni reprezentujących słońce. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Tak. 

96.21 P Y T A J Ą C Y  Na karcie numer cztery usuniemy litery na zewnątrz oraz 
wszystkie gwiazdy i wydaje się, że znowu mamy sytuację wyjęcia różdżki i 
włożenia kuli do ręki. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Znowu jest to kwestia wyboru. Choć z natury 
astrologiczne, to to szczególne berło ma możliwość trafności w pierwotnie 
zamierzonym kompleksie koncepcji. 

Ten instrument doświadcza pewnego niewielkiego braku tego 
zniekształcenia, które nazywacie prawidłowym oddychaniem z powodu 
doświadczenia waszej niedalekiej przeszłości, wg tego jak ją postrzegacie. 
Dlatego też, ponieważ instrument ten zażądał zatrzymania wystarczającej 
ilości transferowanej energii, aby mogło to spowodować wygodne 
ponowne wejście, w tym momencie poprosimy o jeszcze jedno pytanie, 
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po zwróceniu uwagi na następujące kwestie: 

Nie uzupełniliśmy naszego oświadczenia o wymiarach ancha. Są 
podawane w wielu miejscach. Trzeba podjąć decyzje, który rysunek tego 
obrazu jest odpowiedni. Możemy oczywiście zasugerować obejrzenie tzw. 
Wielkiej Piramidy, jeśli zagadka jest pożądana. Nie chcemy rozpracować 
tej zagadki. Została zaprojektowana tak, aby w swoim czasie mogła zostać 
rozszyfrowana. Ogólnie rzecz biorąc, ten obraz ma oczywiście podane 
wcześniej znaczenie.2 

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

R A  Jestem Ra. Kontynuujcie w harmoni, komunikacji, uwielbieniu i 
dziękczynieniu. 

Chcielibyśmy zauważyć, że zniekształcenia tego instrumentu zostałyby 
zmniejszone, gdyby powstrzymał się od mówienia do pewnego stopnia 
przez okres dobowy, a może dwa, jeśli trudność pozostanie. Odradzamy 
również aktywność taką jak bieganie, która powodowałaby szybkie 
oddychanie.  

Te następstwa pozdrowiania nie muszą być długotrwałe. Jednakże, 
ponieważ instrument ten ma naczynia krwionośne w przednich obszarach 
czaszki – to znaczy powłokę pokrywającą czaszkę – w obecnym czasie 
znacznie spuchnięte, a ponieważ instrument ten ma zniekształcenie znane 
jako infekcja paciorkowcowa, najlepiej przez krótki czas zachować pełną 
ostrożność, aby zniekształcenia nie katapultowały istoty w długofalowe 
następstwa. 

Wszystko jest dobrze. Wyrównania uważamy za zadowalające. 

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

                                                            
2  Wcześniej podane w 92.30 i 93.24. 
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97.0 R A  Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego 
Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz. 

97.1 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś najpierw podać mi stan instrumentu? 

R A  Jestem Ra. Jest tak jak wcześniej stwierdzono. 

97.2 P Y T A J Ą C Y  Jaka jest sytuacja z naszym negatywnym przyjacielem z piątej 
gęstości? 

R A  Jestem Ra. Jest tak jak wcześniej stwierdzono. 

97.3 P Y T A J Ą C Y  Rozważałem wygląd jastrzębia i dokonałem tej analizy ptaka na 
karcie trzeciej: 

Ptak jest przesłaniem od wyższego ja, a położenie skrzydeł na karcie 
trzeciej, jedno skrzydło skierowane w stronę kobiety, wskazuje, że jest to 
przesłanie dla kobiety działającej jako katalizator dla umysłu. Pozycja 
dolnego skrzydła wskazuje, że wiadomość ma charakter negatywny lub 
wskazuje na niestosowność określonej aktywności umysłowej lub planu. 
Czy Ra skomentowałby to? 

R A  Jestem Ra. Nie. 

97.4 P Y T A J Ą C Y  Czy powodem tego braku komentarza jest Pierwsze 
Zniekształcenie? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

97.5 P Y T A J Ą C Y  Przeanalizowałem jastrzębia, którego zobaczyłem zaraz po 
powrocie z domu w Atlancie jako wiadomość (najprawdopodobniej od 
mojego wyższego ja) wskazującą, że plan przeprowadzki nie był najlepszy, 
nie był zbyt właściwy, ponieważ bez jastrzębia wszystko potoczyłoby się 
zgodnie z planem, bez dodanego katalizatora. Ten pojedynczy katalizator 
o niezwykłej naturze, logicznie, z mojego punktu widzenia, mógł tylko 
oznaczać, że istniał komunikat o niestosowności planu z jakiegoś powodu, 
który nie został jeszcze odkryty. Czy Ra skomentowałby to? 

R A  Jestem Ra. Zbliżamy się jak najbliżej do Prawa Pomieszania sugerując, 
że nie wszystkie skrzydlate stwory mają archetypowe znaczenie. 
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Moglibyśmy zasugerować, że dostrzeganie współdzielonych, subiektywnie 
godnych uwagi zjawisk jest powszechne, gdy w innym doświadczeniu 
inkarnacyjnym bierze się udział w pracy istotnej w służbie zwiększonej 
polaryzacji.  

Te subiektywnie interesujące wpółdzielone zjawiska działają następnie 
jako środek komunikacji, którego natura nie może być dyskutowana przez 
osoby spoza wspólnego doświadczenia wcielenia bez ingerencji w wolną 
wolę każdego podmiotu zaangażowanego w kompleks subiektywnie 
znaczących wydarzeń. 

97.6 P Y T A J Ą C Y  Czy Ra może nam powiedzieć o źródle niezwykłego zapachu w 
tym pokoju dziś rano? 

R A  Jestem Ra. Ten zapach składa się z dwóch składników. Jednym z nich 
jest, jak przypuszczano, rozkładający się fizyczny pojazd jednej z waszych 
rodentii drugiej gęstości. Drugi to żywiołak, który próbuje zamieszkać w 
gnijących szczątkach tego małego stworzenia. 

Oczyszczenie pokoju i palenie kadzidła zniechęciło żywiołaka. Proces 
rozkładu powinien, w krótkim okresie waszej przestrzeni/czasu, usunąć 
mniej niż harmonijne odczucia dostarczane przez nos. 

97.7 P Y T A J Ą C Y  Jestem obecnie w trudnej sytuacji do podjęcia decyzji, przede 
wszystkim z powodu pojawienia się wspomnianego jastrzębia po powrocie 
z Atlanty. Jedynym celem o jakiejkolwiek wartości jest praca, którą 
wykonujemy, która obejmuje nie tylko kontakt, ale także komunikację i 
rozpowszechnianie informacji do tych, którzy mogą o to poprosić.  

Ponieważ przeprowadzka była z tym związana, a jastrząb był dla mnie 
oczywiście funkcją tego procesu, jestem obecnie w rozterce co do 
optymalnej sytuacji, ponieważ nie zdecydowałem jeszcze definitywnie o 
znaczeniu jastrzębia lub korzyści lub skuteczności przeprowadzki i nie 
chcę tworzyć procesu, który jest w zasadzie nieodwracalny, jeśli ma to 
skutkować brakiem naszej zdolności do służenia tym, którzy szukaliby 
tego, co jesteśmy w stanie zamanifestować dzięki naszym wysiłkom tutaj. 
Czy Ra skomentowałby tę sytuację? 

R A  Jestem Ra. Pytający dużo zakłada, a komentowanie jest naruszeniem 
jego wolnej woli. Możemy zasugerować zastanowienie się nad naszymi 
wcześniejszymi komentarzami dotyczącymi skrzydlatych stworzeń, o 
których mówisz. Powtarzamy, że każde miejsce pracy, odpowiednio 
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przygotowane przez tę grupę, jest dla Ra do zaakceptowania. Odróżnianie 
wyboru należy do Ciebie. 

97.8 P Y T A J Ą C Y  Czy są jakieś elementy w pierwszych czterech kartach, które nie 
są intencją Ra, które moglibyśmy usunąć, aby przedstawić mniej 
zagmatwaną kartę podczas tworzenia naszych nowych rysunków? 

R A  Jestem Ra. W zapytaniu tym znajdujemy wiele materiału, który 
stanowiłby powtórzenie. Czy możemy zasugerować przeformułowanie 
zapytania? 

97.9 P Y T A J Ą C Y  Prawdopodobnie nie wyraziłem tego tak, jak chciałem, czyli: 
już ustaliliśmy, jakie przedmioty należy usunąć z pierwszych czterech kart. 
Pytanie brzmiało: czy przegapiłem coś, co powinno zostać usunięte, co nie 
było pierwotnym zamiarem Ra podczas ostatnich kilku sesji określania, co 
powinno zostać usunięte? 

R A  Jestem Ra. Powtórzymy naszą opinię, że istnieje kilka pojęć, które na 
każdym obrazie są oparte na astrologii. Jednakże koncepcje te nie są 
pozbawione wartości w kompleksie konceptów zamierzonym przez Ra, 
biorąc pod uwagę postrzeganie tych konceptów przez ucznia w 
odpowiedni sposób. 

Nie chcemy tworzyć tego, co każdy kompleks umysłu/ciała/ducha może 
uznać za kompletną i nieomylną serię obrazów. W tym względzie należy 
poczynić istotne uwagi. Z pomocą pytającego badamy kompleksy 
koncepcyjne wielkiej architektury archetypowego umysłu. Aby lepiej 
uchwycić naturę, proces i cel archetypów, Ra dostarczył szereg 
kompleksów pojęć. 

W żaden sposób nie powinniśmy, jako pokorni posłańcy Jedynego 
Nieskończonego Stwórcy, chcieć stawiać przed rozważaniem 
jakiegokolwiek kompleksu umysłu/ciała/ducha, który dąży do swojej 
ewolucji, najbledszego odcienia idei, że te obrazy nie są niczym innym jak 
zasobem do pracy w obszarze rozwoju wiary i woli. 

Aby spojrzeć na to z innej perspektywy, musimy zatem spojrzeć na 
oszałamiającą tajemnicę Jednego Nieskończonego Stwórcy. Archetypowy 
umysł nie rozwiązuje żadnego paradoksu ani nie doprowadza wszystkiego 
do jedności. Nie jest to własność żadnego zasobu, który jest trzeciej 
gęstości.  

Dlatego prosimy ucznia, aby spojrzał z wewnętrznej pracy i ujrzał chwałę, 
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potęgę, majestat, tajemnicę i pokój jedności. Niech żadne uwzględnienie 
ptaka lub bestii, ciemności lub światła, kształtu lub cienia nie 
powstrzymuje tego, który szuka, od centralnego rozważania jedności. 

Nie jesteśmy posłańcami kompleksu. Niesiemy przesłanie jedności. Tylko 
w tej perspektywie możemy potwierdzić poszukiwaczowi umiejętności 
pojęcie, artykulację i korzystanie z tego zasobu głębokiego umysłu, 
którego przykładem są kompleksy pojęciowe archetypów. 

97.10 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Karta numer pięć, Znacznik Umysłu, wskazuje, po 
pierwsze, jak ja to widzę, po prostu mężczyznę w prostokątnej strukturze. 
Sugeruje mi to, że istota umysłu w trzeciej gęstości jest dobrze związana z 
iluzją, co sugeruje również fakt, że podstawa mężczyzny jest prostokątną 
formą, nie wykazującą zdolności do ruchu. Czy Ra skomentowałby to? 

R A  Jestem Ra. O uczniu, pojąłeś najprostszą esencję natury pełnego 
objęcia Sygnifikatora w prostokącie. Zastanów się, uczniu, czy twoje myśli 
mogą chodzić. Zdolności najdoskonalszej mentalności nie będą znane bez 
użycia fizycznego pojazdu, który nazywacie ciałem. Przez usta umysł może 
mówić. Poprzez kończyny umysł może spowodować działanie. 

97.11 P Y T A J Ą C Y  Istota spogląda w lewo, wskazując, że umysł ma tendencję do 
łatwiejszego dostrzegania negatywnego katalizatora lub negatywnej esencji 
swojego otoczenia. Czy Ra skomentowałby tę obserwację? 

R A  Jestem Ra. To jest zasadniczo poprawne. 

97.12 P Y T A J Ą C Y  Na dole siedzenia znajdują się dwie małe istoty, jedna czarna i 
jedna biała. Najpierw zapytałbym Ra: czy ten rysunek jest poprawny w 
kolorystyce? Czy czarny znajduje się we właściwej pozycji w stosunku do 
oryginalnych rysunków Ra? 

R A  Jestem Ra. To, co postrzegasz jako czarne, było najpierw czerwone. 
Poza tą różnicą istoty w kompleksie koncepcji są umieszczone 
prawidłowo. 

97.13 P Y T A J Ą C Y  Czerwone zabarwienie jest więc dla mnie zagadką. Pierwotnie 
zdecydowaliśmy, że reprezentują one polaryzację umysłu, pozytywną lub 
negatywną, ponieważ jego znacząca jaźń byłaby albo istotna jako jedna, 
albo druga polaryzacja. Czy Ra skomentowałby to? 

R A  Jestem Ra. Wskazania polaryzacji są zgodne z założeniami pytającego. 
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Symbolizmem dawnej ścieżki lewej ręki było rdzawe zabarwienie. 

97.14 P Y T A J Ą C Y  Czy— 

R A  W tym momencie przerwiemy, jeśli pytający będzie cierpliwy. Z 
gardłem instrumentu są dość poważne problemy. Postaramy się poprawić 
sytuację i zasugerować ponowne przejście Kręgu Jedności. 

[Kaszel.] 

[Kaszel.] 

[Krąg Jedności został ponownie wykonany, a oddech wydalony dwie stopy nad 
głową instrumentu.] 

Jestem Ra. Proszę kontynuuj. 

97.15 P Y T A J Ą C Y  Jaki był charakter problemu? Co go spowodowało? 

R A  Jestem Ra. Istota piątej gęstości, która pozdrawia ten instrument, 
wpłynęła na poprzednią trudność zniekształcenia obszaru gardła i klatki 
piersiowej instrumentu. Pewna część tego zniekształcenia pozostała 
niewymieniona przez instrument. Pomocne jest, aby instrument jak 
najdobitniej przemawiał do grupy wsparcia o wszelkich trudnościach, na 
które można zwrócić większą uwagę. 

Jednakże w obszarze klatki piersiowej instrumentu pozostaje bardzo 
niewiele zniekształceń. Jednak tuż przed rozpoczęciem pracy 
instrumentowi zaproponowano ekstremalną aktywację tego, co można 
nazwać alergią, a śluz z przepływu, który powoduje to zniekształcenie, 
zaczął powodować trudności dla gardła. 

W tym momencie wcześniejszy potencjał zaciskania gardła został nieco 
aktywowany przez odruch ciała chemicznego żółtego promienia, nad 
którym mamy tylko ogólną kontrolę. 

Będziemy wdzięczni za przypomnienie nam, aby spowodować kaszel 
przed lub po każdym zapytaniu przez pozostałą część tej pracy. Gdy 
odzyska przytomność, instrument ten nie powinien mieć większych 
trudności. 

97.16 P Y T A J Ą C Y  Zastanawiałem się, dlaczego ciemna istota znajduje się po 
prawej stronie karty, jeśli chodzi o postać męską, który jest 
Sygnifikatorem, a jasna, biała istota po lewej. Czy mógłbyś to 
skomentować po spowodowaniu kaszlu u instrumentu, proszę? 
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R A  [Kaszel.] Charakter— Zatrzymujemy się. 

[Dziesięciosekundowa pauza.] 

Jestem Ra. Nastąpił poważny rozbłysk bólu. Możemy teraz kontynuować. 

Charakter polaryzacji jest interesujący, ponieważ te doświadczenia 
oferowane Sygnifikatorowi jako pozytywne często są rejestrowane jako 
produktywne uprzedzenia, które mogą być postrzegane jako negatywne, 
podczas gdy owoce tych doświadczeń pozornie negatywnych często 
okazują się pomocne w rozwoju nastawienia na służenie innym. Ponieważ 
jest to być może przewodnia cecha tego, co umysł przetwarza i zapisuje, te 
symbole biegunowości zostały w ten sposób umieszczone. 

Możesz zauważyć, że ręce na środkowym obrazie wskazują odpowiednie 
nastawienie do pracy prawo- i leworęcznej; to znaczy prawa ręka 
gestykuluje w służbie innym, oferując swoje światło na zewnątrz. Lewa 
ręka usiłuje wchłonąć moc ducha i skierować go wyłącznie do użytku. 

97.17 P Y T A J Ą C Y  Osiem kartuszy na dole prawdopodobnie oznaczałoby centra 
energetyczne i ewolucję przez te centra... możliwość polaryzacji 
pozytywnej lub negatywnej ze względu na biało-czarne zabarwienie figur. 
Czy Ra skomentowałby to po spowodowaniu kaszlu u instrumentu? 

R A  [Kaszel.] Jestem Ra. Obserwacje studenta są spostrzegawcze. 
Pouczające jest kontynuowanie badań oktaw w związku z tym 
kompleksem pojęciowym. Wiele z nich to oktawy bytu kompleksu 
umysłu/ciała/ducha. Nie ma takiego, który nie skorzystałby na 
rozmyślaniu w związku z rozważaniami na temat natury rozwoju 
biegunowości, czego przykładem jest kompleks pojęciowy twojej karty 
numer pięć. 

97.18 P Y T A J Ą C Y  Czy symbole na awersie każdego z tych małych kartuszów, 
takie jak ptaki i inne symbole, mają znaczenie na tej karcie, które mają 
wartość przy rozważaniu archetypu? Czy odpowiedziałbyś na to po 
spowodowaniu kaszlu u instrumentu? 

R A  [Kaszel.] Jestem Ra. Te symbole to litery i słowa, podobnie jak w 
waszym języku odebralibyście takie belkowanie. Są one w dużej mierze 
inkulturowane przez ludzi nie z waszego pokolenia. Zasugerujmy z 
grubsza, aby informacje zapisane na tych kartuszach były rozumiane jako 
wyrażenie: „I narodzisz się na nowo do życia wiecznego”. 
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97.19 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Pomyślałem, że skrzydła u góry karty mogą 
wskazywać na ochronę ducha nad procesem ewolucji. Czy Ra 
skomentowałby to po spowodowaniu kaszlu u instrumentu? 

R A  [Kaszel.] Jestem Ra. Zakończymy tę sesję, ponieważ mamy znaczne 
trudności z używaniem współczulnego układu nerwowego, aby pomóc 
instrumentowi w dostarczaniu wystarczającej ilości powietrza do 
oddychania. Dlatego przedwcześnie sugerujemy zakończenie tej sesji. 

Czy jest jakieś krótkie pytanie, zanim opuścimy ten instrument? 

97.20 P Y T A J Ą C Y  Nie musisz odpowiadać, jeśli chcesz zakończyć teraz dla dobra 
instrumentu, ale czy jest coś, co możemy zrobić, aby poprawić kontakt 
lub sprawić by instrument czuł się bardziej komfortowo? 

R A  Jestem Ra. Wszystko jest dobrze. Grupa wsparcia działa dobrze. 

Sugeruje się, aby instrument był zachęcany do podjęcia kroków w celu 
całkowitego wyzdrowienia ze zniekształcenia w kierunku bólu gardła i, w 
mniejszym stopniu, klatki piersiowej. W żaden sposób, ani my ani wy, nie 
możemy usunąć tego wykonanego działania. Po prostu musi zostać 
usunięte przez fizyczne przywrócenie normalnego zniekształcenia. Nie jest 
to łatwe ze względu na skłonność tego instrumentu do alergii. 

Wyrównania są dokładnie przemyślane. 

Jestem Ra. Zostawiam was, moi przyjaciele, chlubiących się i radujących 
w miłości i świetle Nieskończonego Stwórcy. Idźcie więc w wielkim 
tańcu, wzmocnieni pokojem Jedynego Nieskończonego Stwórcy. Adonai. 



 

SESJA 98. 
24 WRZEŚNIA 1982  

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

98.1 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś najpierw podać mi stan instrumentu? 

R A  Jestem Ra. Zwiększył się nieco fizyczny deficyt energii. Zniekształcenia 
energii życiowej są nieco lepsze. 

98.2 P Y T A J Ą C Y  Wyeliminowaliśmy naszą medytację przed sesją. Czy Ra 
skomentowałby to? 

R A  Jestem Ra. Celem przygotowań do pracy jest oczyszczenie każdej istoty 
zaangażowanej w pracę. Usunięcie części tego przygotowania ma wartość 
określoną czystością każdego, uczestniczącego w pracy, osiągniętą bez tej 
szczególnej pomocy. 

98.3 P Y T A J Ą C Y  Domyśliłem się, że prawdopodobnie podczas tej medytacji 
przed pracą nasz negatywny przyjaciel z piątej gęstości wykorzystał ją do 
wywołania reakcji alergicznych oraz innych w instrumencie. Czy miałem 
rację, czy nie? 

R A  Jestem Ra. Ta istota pozdrawia instrument tak blisko pracy w waszym 
kontinuum przestrzeni/czasu, jak to tylko możliwe. Wyeliminowanie tego 
przygotowania spowodowało, że istota piątej gęstości pozdrowiła ten 
instrument w momencie podjęcia decyzji o niemedytowaniu. 
Pozdrowienie nie zajmuje dużo czasu. 

98.4 P Y T A J Ą C Y  Czy pozdrowienie było tak skuteczne, jak gdyby medytacja 
została wykonana? 

R A  Jestem Ra. Tak. 

98.5 P Y T A J Ą C Y  Mam pytanie od instrumentu. Ona pyta: „Czy Ra może nam 
powiedzieć, jakie czynniki pozwalają naszemu negatywnemu 
towarzyszowi z piątej gęstości nadal pozdrawiać instrument w okolicy 
gardła, a także innymi niezwykłymi doznaniami, takimi jak zawroty 
głowy, zapach kwiatów pomarańczy, uczucie nadepnięcia na 
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wyimaginowane stworzenia? A co można zrobić, aby zmniejszyć te 
pozdrowienia? I dlaczego pozdrowienia pojawiają się na spacerach? 

R A  Jestem Ra. Zapytanie składa się z różnych części. Na każde postaramy 
się odpowiedzieć. Zbliżamy się blisko do Prawa Pomieszania, uratowani 
jedynie świadomością, że przy braku informacji instrument ten i tak 
będzie nadal służył. 

Działanie waszego towarzysza z piątej gęstości, który wciąż ma wpływ na 
instrument, było, jak powiedzieliśmy, potężnym działaniem. Całość tych 
uprzedzeń, które dają instrumentowi możliwości zwiększenia siły życiowej 
i fizycznej, powiedzmy, została poruszona przez pracę.  

Problemy z niebieskim promieniem nie skończyły się całkowicie po 
pierwszym pytaniu. Ponownie, ta grupa doświadczyła blokady rzadkiej dla 
tej grupy; czyli blokadę niebieskiego promienia niejasnej komunikacji. W 
ten sposób wzmocniono skuteczność działania. 

Potencjał tego działania jest znaczny. Ćwiczenia fizyczne, muzyka 
sakralna, różnorodność doświadczeń, a nawet proste stosunki społeczne są 
zagrożone przez pracę, która usiłuje zamknąć gardło i usta. Należy 
zauważyć, że istnieje również możliwość utraty tego kontaktu. 

Sugerujemy, że alergie instrumentu wytwarzają ciągły środek, dzięki 
któremu zniekształcenia stworzone przez magiczne działanie mogą być 
kontynuowane. Jak już wspomnieliśmy, w celu usunięcia tego działania 
konieczne jest całkowite usunięcie zniekształcenia w obrębie gardzieli 
spowodowanego tym działaniem. Stałe nasilenie reakcji alergicznych 
sprawia, że jest to trudne. 

Kwiat pomarańczy to zapach, który możesz skojarzyć z kompleksem 
pamięci społecznej pozytywu piątej gęstości, który jest Ci znany jako 
wibracja dźwiękowa, Latwii. Ta istota była z instrumentem zgodnie z 
żądaniem instrumentu. Zapach był odczuwalny ze względu na dość 
wrażliwą naturę instrumentu, z powodu jego, powiedzmy, kulminacji w 
cyklu osiemnastodniowym. 

Wrażenie nadepnięcia na małe zwierzę i zabicia go było pozdrowieniem 
od waszego negatywnego towarzysza z piątej gęstości, również możliwe 
dzięki powyższym okolicznościom. 

Co do usunięcia skutków magicznego działania, możemy przedstawić 
dwie sugestie, jedną natychmiastową i jedną ogólną.  
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Po pierwsze, w obrębie wiedzy, którą znają ci uzdrowiciele, znani wśród 
waszych ludzi jako lekarze, kryje się stosowanie ostrych substancji 
chemicznych, które nazywacie lekarstwami. Substancje te prawie zawsze 
powodują znacznie więcej zmian, niż jest to zamierzone w kompleksie 
umysłu/ciała/ducha. Jednakże w tym przypadku sterydy lub alternatywnie 
rodzina antybiotyków mogą być przydatne w całkowitym usunięciu 
trudności, w ramach których praca jest nadal w stanie dobrze 
prosperować. Oczywiście alergie utrzymywałyby się po zakończeniu tej 
serii leków, ale efekty działania nie wchodziłyby już w grę. 

Ten, którego nazywasz Jerome, może być pomocny w tej nieco 
niekonwencjonalnej sytuacji medycznej. 

Ponieważ alergie są dość źle rozumiane przez ortodoksyjnych uzdrowicieli, 
niewłaściwym byłoby poddanie instrumentu usługom lekarzy, którzy 
uważają, że złagodzenie skutków alergii jest związane z przyjmowaniem 
tych samych toksyn w łagodniejszej postaci. To, powiedzmy, leczy objaw. 
Jednakże zmiany oferowane kompleksowi ciała są dość niewskazane. 

Alergia może być postrzegana jako odrzucenie, na głębokim poziomie 
kompleksu umysłu, środowiska kompleksu umysłu/ciała/ducha. W ten 
sposób alergia może być postrzegana w czystej postaci jako 
mentalne/emocjonalne zniekształcenie głębszego ja. 

Bardziej ogólne zalecenie dotyczy takiego, które nie chce być 
identyfikowane. Istnieje kryptonim „Koło Modlitwy”. Sugerujemy 
dziesięć zabiegów tego uzdrowiciela, a ponadto sugerujemy przeczytanie i 
późniejsze przestrzeganie przez ten instrument  priorytetów alergii, 
zwłaszcza jeżeli chodzi o żywność. 

I na koniec, efekty działania stają się widoczne podczas chodzenia, gdy 
kompleks ciała zaczyna się wysilać aż do wzmożonego oddychania. 

Czynnikiem przyczyniającym się jest również wiele substancji drugiej 
gęstości, na które ten instrument jest uczulony. 

98.6 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Drugie pytanie brzmi: „Nasz najstarszy kot, Gandalf, 
ma narośl w pobliżu kręgosłupa. Czy jest jakiś czynnik, który sprawia, że 
chirurgiczne usunięcie narośli jest mniej odpowiednie niż chirurgiczne 
usunięcie narośli, które przeprowadziliśmy rok temu w kwietniu? A czy 
najwłaściwszym działaniem z naszej strony, aby wspomóc jego powrót do 
zdrowia, byłaby wizualizacja otaczającego go światła podczas operacji i 
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powtarzanie rytualnych fraz w okresowych odstępach czasu, gdy jest u 
weterynarza? 

R A  Jestem Ra. Nie. Nie ma większego powodu do ostrożności niż 
poprzednio. I tak, zwroty, o których mówisz, będą wspomagać istotę. 
Chociaż ta istota jest w starym kompleksie ciała – i dlatego jest podatna 
na niebezpieczeństwo z powodu tego, co nazywasz waszym znieczuleniem 
– jej mentalne, emocjonalne i duchowe zniekształcenia są tak silne, że jest 
silnie zmotywowana do wyzdrowienia, aby ponownie dołączyć do 
ukochanej osoby. Pamiętajcie, że ta istota nadaje się do zbioru w trzeciej 
gęstości. 

98.7 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś wyjaśnić powód, dla którego mówisz 
„Pamiętajcie, że jest zdatna do zbioru w trzeciej gęstości” i powiedz mi, 
czy masz jakieś inne konkretne zalecenia w odniesieniu do proponowanej 
operacji narośli? 

R A  Jestem Ra. Stwierdziliśmy to, aby wyjaśnić nasze użycie terminu 
„kompleks ducha” w odniesieniu do tego, co można uznać za istotę 
drugiej gęstości. Implikacje są takie, że ta istota będzie miała znacznie 
więcej powodów do wytrzymania i wyleczenia, niż by miała do szukania 
obecności bliskich. 

98.8 P Y T A J Ą C Y  Czy jest jakieś dodatkowe zalecenie, które Ra mógłby 
sformułować w odniesieniu do proponowanej operacji? 

R A  Jestem Ra. Nie. 

98.9 P Y T A J Ą C Y  Zastanawiałem się, czy słusznie założyłem, że przyczyną narośli 
był stan złości u kota Gandalfa z powodu wprowadzenia do jego otoczenia 
nowych kotów. Czy miałem rację? 

R A  Jestem Ra. Pierwotną przyczyną tego, co nazywasz rakiem, było 
zniekształcenie spowodowane tym wydarzeniem. Bezpośrednią przyczyną 
tej narośli jest natura zniekształcenia komórek ciała, które nazywacie 
rakiem. 

98.10 P Y T A J Ą C Y  Czy u kota Gandalfa są obecnie jakieś inne zmiany 
nowotworowe? 

R A  Jestem Ra. Tak. 

98.11 P Y T A J Ą C Y  Czy możemy je złagodzić, a jeśli tak, to jak i gdzie one są? 
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R A  Jestem Ra. Żadnej nie można złagodzić w tym węźle przestrzeni/czasu. 
Jedna znajduje się w miejscu połączenia prawego biodra. Druga, bardzo 
mała, znajduje się w pobliżu narządu, który nazywacie wątrobą. 
Występują również niewielkie zniekształcenia komórek pod, można to 
nazwać, ramieniem (dla odróżnienia górnych wyrostków) po obu 
stronach. 

98.12 P Y T A J Ą C Y  Czy jest coś, co możemy zrobić, aby złagodzić te problemy – 
poza chirurgią – co przyniosłoby dobry efekt, aby pomóc Gandalfowi je 
złagodzić? 

R A  Jestem Ra. Kontynuuj uwielbienie i dziękczynienie, prosząc o 
usunięcie tych zniekształceń. Istnieją dwa możliwe wyniki:  

Po pierwsze, istota będzie przebywać z wami w zadowoleniu, dopóki jej 
fizyczny nośnik nie będzie jej już dłużej trzymać z powodu zniekształceń 
spowodowanych przez komórki rakowe.  

Po drugie, ścieżka życia może stać się tą, która umożliwia uzdrowienie.  

Nie naruszamy wolnej woli, badając tę ścieżkę życia, chociaż możemy 
zauważyć przewagę ścieżek życia, które wykorzystują pewne 
zniekształcenia, takie jak to, aby opuścić ciało fizyczne, które w tym 
przypadku jest ciałem pomarańczowego promienia. 

98.13 P Y T A J Ą C Y  Czy kot Fairchild ma podobny problem? 

R A  Jestem Ra. Nie w tym węźle przestrzeni/czasu. 

98.14 P Y T A J Ą C Y  Czy konieczne było, aby kot Gandalf był kompleksem 
umysłu/ciała/ducha, którego można zebrać w trzeciej gęstości, by gniew 
wywołał raka? 

R A  Jestem Ra. Nie. 

98.15 P Y T A J Ą C Y  Zatem każdy kompleks umysłu/ciała/ducha może zachorować 
na raka w wyniku złości. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

W tym czasie chcielibyśmy przełamać naszą rutynę, robiąc obserwację. 
Obserwujemy następujący zbieg okoliczności: 

Po pierwsze, przekrwienie gardła tego instrumentu z powodu przepływu 
śluzu spowodowanego energetyczną reakcją alergiczną w tym momencie 
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stało się takie, że możemy bezpiecznie przewidzieć, że wir 
prawdopodobieństwa/możliwości zbliża się do pewności, że w ciągu pół 
godziny będziemy potrzebować odejść od tej pracy. 

Po drugie, jak zauważyliśmy powyżej, wibracje dźwięku wytwarzane przez 
jedno z urządzeń rejestrujących wibracje dźwięku były dla nas słyszalne. 
Jeśli ta grupa sobie tego życzy, może zdecydować się na sesje, które kończą 
się wkrótce po pojawieniu się tej wibracji dźwiękowej. Ta decyzja zapewni 
minimalne zniekształcenia wewnątrz instrumentu w kierunku 
dyskomfortu/komfortu w gardle, dopóki efekty magicznej pracy waszego 
towarzysza z piątej gęstości nie zostaną usunięte. 

98.16 P Y T A J Ą C Y  Dla nas to zupełnie w porządku. Ten dźwięk pojawia się po 
czterdziestu pięciu minutach, ponieważ taśma ma czterdzieści pięć minut 
na stronie. 

W takim razie zadałbym ostatnie pytanie: czy nowy stół, który Jim 
zbudował dla przyborów, jest w stanie je utrzymać, ponieważ da nam 
więcej miejsca do chodzenia wokół łóżka i czy lepiej pozostawić je w 
naturalnym stanie jak jest, czy pokryć olejem lnianym, lakierem lub farbą? 

R A  Jestem Ra. Oglądamy ten sprzęt. Śpiewa z radością. Sosna wibruje w 
chwale. Wiele inwestycji tej pracy w drewnie zostało zrobione. To jest do 
przyjęcia. Możemy zasugerować, aby pozostawić go w takim stanie, w 
jakim jest, lub natrzeć go olejem, który również jest łatwo 
namagnesowany i w głębokim stopniu utrzymuje oferowane wibracje. 

98.17 P Y T A J Ą C Y  Zastanawiałem się, czy to będzie odpowiedni moment na 
zakończenie, skoro jakiś czas temu magnetofon kliknął? 

R A  Jestem Ra. To jest kwestia Twojego rozeznania. Instrument pozostaje 
otwarty do naszego użytku, chociaż, jak zauważyliśmy, fizyczne 
zniekształcenia zaczynają się nasilać. 

98.18 P Y T A J Ą C Y  Uważam, że powinniśmy być blisko utrzymania fizycznej 
energii instrumentu. I zapytam, czy jest coś, co możemy zrobić, aby 
poprawić kontakt lub sprawić, by instrument czuł się bardziej 
komfortowo? 

R A  Jestem Ra. Wszystko jest dobrze. Uważamy, że Twoje obawy są 
właściwe. 

Zostawiamy was w miłości i w świetle Jedynego Nieskończonego Stwórcy. 
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Idźcie zatem naprzód, radując się mocą i pokojem Jedynego. Adonai. 



 

SESJA 99. 
18 LISTOPADA 1982  

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

99.1 P Y T A J Ą C Y  Proszę o podanie stanu instrumentu? 

R A  Jestem Ra. Fizyczny deficyt tego instrumentu utrzymuje się, ale może 
się zmniejszyć z powodu usunięcia w przyszłości produktów spożywczych, 
na które instrument ma znaczną alergię. Poziomy energii życiowej są 
nieco niższe niż podczas ostatniego pytania, ale pozostają silne. Zmiana 
mentalnego/emocjonalnego poziomu energii zmierza w kierunku 
zniekształcenia osłabienia tego kompleksu. 

99.2 P Y T A J Ą C Y  Jakie środki spożywcze wywołują reakcję alergiczną? 

R A  Jestem Ra. To, co nazywasz maślanką, chociaż odpowiednio używana 
w pracach uzdrawiających podejmowanych na gardło i klatkę piersiową, 
jest substancją, na którą dana istota ma alergię. 

99.3 P Y T A J Ą C Y  Instrument pyta, czy będzie w porządku trzymanie małego 
złotego krzyżyka podczas jednej z tych sesji, czy też spowoduje to jakieś 
niewskazane zniekształcenie? 

R A  Jestem Ra. Skanujemy mentalne zniekształcenia instrumentu. Chociaż 
generalnie obecność metalicznej substancji nie jest zalecana, w tym 
przypadku, ponieważ uważamy, że te zniekształcenia osłabiają 
mentalny/emocjonalny kompleks instrumentu ze względu na jego 
empatyczne zniekształcenia, postać ta jest szczególnie zalecana do 
wykorzystania przez ten instrument. Chcielibyśmy prosić, aby wykonać 
jakieś wzmocnienie łańcuszka (gdyż uważamy, że jest to zamierzone przez 
ten instrument), wzmacniające ogniwa, które symbolizują wieczność tego 
instrumentu, miały taką samą czystość lub wyższą niż pozostała część 
przyrządu. 

W tym węźle to, co ten przyrząd reprezentuje dla tego instrumentu, jest 
bardzo potrzebnym wzmocnieniem mentalnych/emocjonalnych wzorców, 
które zostały znacznie zakłócone przez zwykłą konfigurację zniekształceń. 
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99.4 P Y T A J Ą C Y  Czy jest coś jeszcze, co należy zrobić dla lub przez instrument, 
aby usunąć magiczne działanie przez naszego negatywnego towarzysza z 
piątej gęstości lub jakiekolwiek jego następstwa z obszaru jej gardła? 

R A  Jestem Ra. Nie. 

99.5 P Y T A J Ą C Y  Na koniec, ze wstępnych pytań, jedno od Jima brzmiące: 
„Przez ostatnie trzy tygodnie często byłem na granicy złości i frustracji, 
miałem prawie ciągły tępy ból w moim centrum promienia indygo i 
czułem się całkiem wyczerpanym z energii. Czy Ra skomentowałby źródło 
tych doświadczeń oraz jakiekolwiek myśli lub działania, które mogłyby je 
złagodzić?” 

R A  Jestem Ra. Jak we wszystkich zniekształceniach, źródłem jest granica 
punktu widzenia. Możemy, bez poważnego naruszenia, zaproponować 
trzy sposoby postępowania, które będą operować na wyrażonym 
zniekształceniu. 

Po pierwsze, byłoby dobrze, gdyby skryba angażował się, jeśli nie 
codziennie, to tak blisko, jak to tylko możliwe, w samotną, forsowną 
czynność, która doprowadza tę istotę do prawdziwego fizycznego 
zmęczenia. Co więcej, chociaż każde działanie może wystarczyć, działanie 
wybrane do zamierzonego służenia harmonii grupy byłoby całkiem 
skuteczne. 

Druga aktywność to część waszej przestrzeni/czasu i czasu/przestrzeni 
zajętej przez istotę, bezpośrednio lub tak blisko, jak to możliwe, do 
wytężonej aktywności, dla samotnej kontemplacji. 

Po trzecie, entuzjastyczne dążenie do balansowania i cichych medytacji 
nie może być skreślone z listy działań pomocnych dla tej istoty. 

Możemy zauważyć, że wielką, mocną stroną skryby jest nieadekwatny 
kompleks wibracji dźwięku, moc. Przepływ mocy, podobnie jak przepływ 
miłości czy mądrości, jest umożliwiony nie przez ostrożnego konserwatora 
jej używania, ale przez stałego użytkownika. Fizyczna manifestacja mocy 
jest albo konstruktywną, albo destrukcyjną, wyczerpującą działalnością, 
wypełniona mocą istota musi ćwiczyć tę manifestację.  

Ta istota doświadcza zniekształcenia w kierunku nadmiaru 
zmagazynowanej energii. Dobrze jest znać siebie oraz strzec się i używać 
tych atrybutów, które jaźń zapewniła dla swojej nauki i służby. 
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99.6 P Y T A J Ą C Y  Mamy teraz dodatkowy zestaw obrazków tarota. Nazywamy je 
obrazami Królewskiej Drogi, bo tak nazywa się książka, z której pochodzą. 
Są podobne, ale w niektórych przypadkach różnią się od obrazów C.C. 
Zaina. Który z tych dwóch zestawów jest bliższy pierwotnej intencji Ra? A 
jeśli są mieszane, daj mi o tym znać. 

R A  Jestem Ra. Zasadą, która porusza się zgodnie z dynamiką 
nauczania/uczenia się najskuteczniej, jest stałość. Moglibyśmy badać 
archetypowy umysł używając tego zestawu obrazów stworzonych przez 
tego znanego jako Fathman lub moglibyśmy użyć tych, które zostały 
wykorzystane. 

W rzeczywistości te, które są używane, mają pewne subtelności, które 
wzbogacają przepytywanie. Jak powiedzieliśmy, ten zestaw obrazów nie 
jest tym, który daliśmy. To nie jest istotne. Moglibyśmy użyć dowolnego 
z wielu wymyślonych zestawów tarota. Chociaż musi to leżeć w gestii 
pytającego, sugerujemy utrzymanie jednego i tylko jednego zestawu 
zniekształconych obrazów do wykorzystania w pytaniach i zwracamy 
uwagę, że obrazy, których teraz używasz, są dobre. 

99.7 P Y T A J Ą C Y  Jedynym problemem jest coś, co na pewno jest całkiem obce 
sposobowi myślenia Ra, który nazywa się „prawami autorskimi”. Nie 
byliśmy w stanie uzyskać przywilejów dotyczących praw autorskich od 
wydawców kart, z którymi zaczęliśmy, i będziemy musieli obejść ten 
problem w taki czy inny sposób, co może spowodować, że będziemy 
używać innego zestawu obrazów w miarę postępów. 

Zgaduję, że skrzydła karty piątej mają do czynienia z ochroną nad — 
znajdują się nad Sygnifikatorem Umysłu i domyślam się, że są symbolem 
ochrony. Czy to jest w jakiś sposób poprawne? 

R A  Jestem Ra. Powiedzmy, że się nie mylisz, ale raczej nie masz całkowitej 
racji. Sygnifikator posiada przymierze z duchem, które w niektórych 
przypadkach będzie manifestowane poprzez myśl i działanie adepta. Jeśli 
w obietnicy jest ochrona, to wybrałeś właściwą wibrację dźwięku dla 
rozpostartych skrzydeł ducha, wysoko ponad manifestacją, a mimo to 
pchających naprzód umysł zamknięty w klatce. 

99.8 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Kartę numer sześć postrzegam jako Przemianę 
Umysłu; skrzyżowane ramiona mężczyzny reprezentujące transformację, 
transformacja jest możliwa zarówno w kierunku lewej, jak i prawej ścieżki; 
ścieżka jest przyzywana lub prowadzona przez kobietę, Wzmacniacza.  
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Ta po [jego] prawej ma węża mądrości na czole i jest w pełni ubrana; ta 
po [jego] lewej ma mniej ubrania i wskazuje, że Matryca lub Wzmacniacz 
byłby bardziej zainteresowany i przyciągany do fizycznej iluzji, gdy 
wybierana jest ścieżka lewej ręki, a bardziej zainteresowany i przyciągany 
do mentalności, gdy wybierana jest ścieżka prawej ręki. 

Stworzenie powyżej kieruje strzałę na ścieżkę lewej ręki, wskazując, że jeśli 
ta ścieżka zostanie wybrana, żetony, powiedzmy, spadną tam, gdzie mogą 
— ścieżka jest niezabezpieczona, jeśli chodzi o losową aktywność 
katalizatora. A zdolności intelektualne wybierającego tę ścieżkę byłyby 
głównym strażnikiem, a nie zaprojektowaną lub wbudowaną ochroną 
przez Logos dla ścieżki prawej ręki.  

Istota wystrzeliwująca strzałę, będąca czymś, co wydaje się być istotą 
drugiej gęstości, wskazywałaby, że ten katalizator może być wytwarzany 
przez mniej rozwinięte źródło, można by powiedzieć.  

Czy Ra skomentowałby te obserwacje karty szóstej, Transformacji 
Umysłu? 

R A  Jestem Ra. Będziemy mówić kolejno o kilku aspektach. Najpierw 
przyjrzyjmy się skrzyżowanym rękom mężczyzny, który ma zostać 
przemieniony. Co ty, uczniu, myślisz o tym skrzyżowaniu? Co widzisz w 
tej plątaninie? Jest w tym elemencie twórczy punkt, który nie był zbytnio 
omawiany przez pytającego. 

Przyjrzyjmy się teraz ocenie dwóch kobiet. Obserwacja, że na lewą ścieżkę 
przenosi się z grubsza fizyczność, a na prawą ścieżkę mentalność ma płytką 
poprawność. Należy poczynić głębsze obserwacje dotyczące związku 
między wielkim morzem nieświadomego umysłu a świadomym umysłem, 
które można owocnie realizować. Pamiętaj, uczniu, że te obrazy nie są 
dosłowne. Raczej prześladują niż wyjaśniają. 

Wielu używa pnia i korzeni umysłu tak, jakby ta część umysłu była źle 
wykorzystywaną, prostytuującą się istotą. Wtedy ta istota zyskuje z tego 
wielkiego magazynu to, co jest szorstkie, nierządne i pozbawione wielkiej 
cnoty. Ci, którzy zwracają się ku głębokiemu umysłowi, widząc to pod 
postacią dziewczyny, wychodzą, by się o nią ubiegać. Zaloty nie mają nic 
wspólnego z grabieżą i mogą być przedłużone, ale skarb zdobyty przez tak 
staranne zaloty jest ogromny. Prawostronne i lewostronne przemiany 
umysłu mogą być postrzegane jako różniące się podejściem świadomego 
umysłu do zasobów własnych, jak również zasobów innych jaźni. 



408 KONTAKT Z RA: NAUCZANIE PRAWA JEDNOŚCI 

Mówimy teraz o tym dżinie, żywiołaku lub mitycznej postaci, 
zdeterminowanej kulturowo, która kieruje strzałę w lewostronną 
transformację. Ta strzała nie jest strzałą, która zabija, ale raczej tym, co na 
swój sposób chroni. Ci, którzy wybierają separację, która jest cechą 
najbardziej wskazującą na ścieżkę lewej ręki, są chronieni przed innymi 
jażniami siłą i ostrością równoważną stopniowi transformacji, jakiej umysł 
doświadczył w sensie negatywnym.  

Ci na ścieżce prawej ręki nie mają takiej ochrony przed innymi jaźniami, 
gdyż na tej ścieżce nieudolny poszukiwacz znajdzie wiele zwierciadeł dla 
odbicia siebie w innych, których napotka. 

99.9 P Y T A J Ą C Y  W poprzedniej sesji wspomniałeś o wykorzystaniu 
czterdziestopięciominutowej przerwy magnetofonu jako sygnału do 
zakończenia sesji. Czy to wciąż odpowiedni czas? 

R A  Jestem Ra. Jest to oczywiście w gestii pytającego, ponieważ ten 
instrument ma pewną przekazaną energię i pozostaje otwarty, jak to czynił 
niezawodnie. Jednak kruchość instrumentu jest przez nas coraz bardziej 
dostrzegana. We wstępnych obserwacjach widzieliśmy siłę woli i bardzo 
przeceniliśmy zdolności regeneracyjne fizycznego kompleksu tej istoty. 

Dlatego możemy powiedzieć, że zakończenie pracy przy mniej więcej 
takim wydatku energetycznym – to jest w pewnym momencie, który 
nastąpi wkrótce po wibracji dźwiękowej, o której mówisz – byłoby 
właściwe; i o ile możemy ustalić, może to rozszerzyć ilość inkarnacyjnej 
przestrzeni/czasu, jaką ten instrument będzie w stanie zaoferować temu 
kontaktowi. 

99.10 P Y T A J Ą C Y  W takim razie zadam tylko jedno dodatkowe krótkie pytanie, 
by zakończyć tę sesję. Czy mogę zapytać, czy Logos tego systemu 
zaplanował proces parowania się, jak prawdopodobnie przedstawiono na 
karcie szóstej – nie wiem, czy jest to powiązane – przez jakiś rodzaj 
odciskania DNA, jaki badała nasza nauka? Wiele stworzeń drugiej gęstości 
wydaje się mieć jakiś rodzaj odcisku, który tworzy relację godową na całe 
życie, i zastanawiałem się, czy zostało to zaprojektowane przez Logos dla 
tego konkretnego mechanizmu i czy zostało to również przeniesione do 
trzeciej gęstości? 

R A  Jestem Ra. Są niektórzy z waszej fauny drugiej gęstości, którzy 
instynktownie odcisnęli monogamiczne procesy godowe. Fizyczny 
wehikuł trzeciej gęstości, który jest podstawowym inkarnacyjnym 
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narzędziem manifestacji na waszej planecie, powstał z tak odciśniętych 
istot, przy czym wszystkie wyżej wymienione zostały zaprojektowane przez 
Logos. 

Wolna wola istot trzeciej gęstości jest znacznie silniejsza niż raczej łagodne 
przeniesienie z kodowania DNA drugiej gęstości i nie jest częścią 
świadomej natury wielu kompleksów umysłu/ciała/ducha, by być 
monogamicznymi ze względu na używanie wolnej woli. Jednakże, jak 
zauważono, istnieje wiele drogowskazów w głębokim umyśle 
wskazujących adeptowi ostrzeżenia na bardziej efektywne wykorzystanie 
katalizatora. Jak już powiedzieliśmy, Logos waszych ludzi ma skłonność 
do dobroci. 

99.11 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Na zakończenie zapytam tylko, czy jest coś, co 
możemy zrobić, aby instrument czuł się bardziej komfortowo lub 
poprawić kontakt? 

R A  Jestem Ra. Zauważamy względny dyskomfort tej grupy w tej 
przestrzeni/czasie i proponujemy te poprzednie wypowiedzi Ra jako 
możliwą pomoc w odzyskaniu niezwykłej harmonii, której ta grupa ma 
możliwość doświadczania w stabilny sposób. 

Uważamy, że pomocne jest dodanie wirujących wód. Wyposażenie jest 
sumiennie ustawione. 

Zachęcamy do świadomego wzmacniania tych niewidzialnych wstęg, 
które wylatują z nadgarstków tych, którzy idą naprzód w poszukiwaniu 
tego, co możecie nazwać Graalem. Wszystko w porządku, moi przyjaciele. 
Zostawiamy was w nadziei, że każdy może znaleźć prawdziwy cel w tej 
wielkiej metafizycznej wyprawie i zachęcać się do wzajemnej miłości, 
uwielbienia i dziękczynienia. 

Jestem Ra. Zostawiamy was w miłości i świetle Jedynego Nieskończonego 
Stwórcy. Idźcie naprzód, radując się mocą i pokojem Jedynego 
Wspaniałego Nieskończonego Stwórcy. Adonai. 



 

SESJA 100. 
29 LISTOPADA 1982  

100.0 R A  Jestem Ra. Pozdrawiam was, moi przyjaciele, w miłości i w świetle 
Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz. 

100.1 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś najpierw podać mi stan instrumentu? 

R A  Jestem Ra. Jest tak jak wcześniej stwierdzono, z wyjątkiem 
zniekształcenia energii życiowej, które skłania się bardziej w stronę 
siły/słabości niż podczas ostatniego zapytania. 

100.2 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Instrument pyta, czy jest jakiś problem z wirującymi 
wodami, ponieważ po każdej aplikacji ma duże zawroty głowy. Czy Ra 
mógłby to skomentować, proszę? 

R A  Jestem Ra. Tak. 

100.3 P Y T A J Ą C Y  Czy Ra mógłby skomentować? 

R A  Jestem Ra. Jak już wcześniej zauważono, instrument ma skłonność do 
próbowania przekraczania swoich granic. Jeśli weźmie się pod uwagę 
metafizyczny lub czasowo/przestrzenny aspekt wcielenia, jest to szczęśliwe 
i efektywne użycie katalizatora, ponieważ wola jest stale wzmacniana. Co 
więcej, jeśli ograniczenia są przekraczane w służbie innym, polaryzacja jest 
również najskuteczniejsza. 

Niemniej jednak dostrzegamy, że pytanie dotyczy części 
przestrzenno/czasowej doświadczenia wcielenia i w tym kontekście 
ponownie poprosimy instrument o rozważenie wartości męczeństwa. 
Instrument może badać zakres jego reakcji na wirujące wody. Odkryje 
korelację między nią a inną aktywnością.  

Kiedy wykonujesz tak zwane ćwiczenia aerobowe, nie mniej niż trzy 
godziny, a najlepiej pięć godzin, powinno minąć między nimi a 
wirującymi wodami. Po zakończeniu marszu, okres nie krótszy niż, jak 
sądzimy, czterdzieści minut musi upłynąć przed wirującymi wodami, a 
najlepiej dwa razy więcej waszej przestrzeni/czasu. 

Prawdą jest, że niektóre pozdrowienia wywołały zawroty głowy 
odczuwane przez instrument. Jednakże ich źródłem jest w dużej mierze 
determinacja instrumentu, aby pozostawał zanurzony w wirujących 
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wodach po okresie przestrzeni/czasu, w którym może w nich przebywać 
bez przekraczania jego fizycznych granic. 

100.4 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Czuję się zobowiązany zadać następne, nieco 
nieistotne pytanie, z powodu prośby pułkownika Stevensa. Ja również, dla 
własnego podbudowania, chciałbym lepiej zrozumieć wpływ kwarantanny 
i Pierwszego Zniekształcenia. Czy Ra skomentowałby cel tak zwanego 
kontaktu Plejadiańskiego w Szwajcarii z Billym Meierem przez istotę 
znaną jako Semjase i inne. 

R A  Jestem Ra. Nie jest naszą praktyką ocenianie wartości kontaktu 
pochodzenia metafizycznego. Nie możemy potwierdzić kontaktu 
wskazanego przez pytającego jako kontakt czysto Konfederacyjny. 
Możemy jednak zasugerować, że w nagranym transkrypcie rozmowy 
podczas tego kontaktu znajduje się jakiś pozytywny materiał. Jak już 
wcześniej mówiliśmy o różnych cechach tzw. kontaktu mieszanego1, nie 
będziemy powtarzać, ale zwracamy uwagę, że wszelka komunikacja 
pochodzi od Jednego Nieskończonego Stwórcy w jego nieskończonych 
zniekształceniach. 

100.5 P Y T A J Ą C Y  Czy to w porządku, żeby pułkownik Stevens otrzymał 
informację, którą właśnie przekazał nam Ra? 

R A  Jestem Ra. Uważamy, że te informacje są potwierdzeniem już 
dostrzeżonych koncepcji. Dlatego dajemy pozwolenie. 

100.6 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Kontynuując tarota, chciałbym poczynić dodatkowe 
spostrzeżenie w odniesieniu do karty szóstej, że ramiona mężczyzny są 
skrzyżowane, jeżeli kobieta po jego prawej stronie pociągnie go za lewą 
rękę, w efekcie przechyli go, całe jego ciało, w prawo. I to samo dotyczy 
kobiety po lewej: ciągnąc go za prawą rękę obróci całe jego ciało w jej 
stronę. Taka jest moja interpretacja tego, co rozumie się przez plątaninę 
ramion – że transformacja następuje przez pociągnięcie, które ma na celu 
skierowanie istoty w stronę lewej lub prawej ścieżki. Czy Ra 
skomentowałby tę obserwację? 

R A  Jestem Ra. Powinniśmy. Koncepcję przyciągania do biegunowości 

                                                            
1 Wcześniej omówione obszernie w różnych fragmentach. Pełna lista znajduje się 

pod hasłem „Mieszane kontakty” w indeksie. 
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umysłowej można z powodzeniem zbadać w świetle tego, co student już 
nabył w odniesieniu do natury świadomego, którego przykładem jest 
mężczyzna i nieświadomego, którego przykładem jest kobieta. 
Rzeczywiście, zarówno prostytutka, jak i dziewica głębokiego umysłu 
zapraszają i czekają na dotarcie. 

Na tym obrazie Transformacji Umysłu każda z kobiet wskazuje drogę, 
którą by poszła, ale nie jest w stanie się poruszać; ani też te dwie istoty 
żeńskie nie dążą do tego. Są w spoczynku.  

Świadoma istota trzyma obie i obraca się w jedną lub drugą stronę, lub 
potencjalnie do tyłu i do przodu, kołysząc się najpierw w jedną stronę, 
potem w drugą i nie osiągając Transformacji. Aby nastąpiła 
Transformacja Umysłu, jedna zasada rządząca użyciem głębokiego umysłu 
musi zostać porzucona. 

Należy zauważyć, że trójkątny kształt utworzony przez ramiona i 
skrzyżowane łokcie świadomości jest kształtem kojarzonym z 
transformacją. Rzeczywiście, możesz zobaczyć, jak ten kształt odbija się 
echem dwukrotnie na obrazie, każde echo ma swoje własne bogactwo, 
które może wzmocnić wpływ tego kompleksu pojęć. 

100.7 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Prawdopodobnie wrócimy do tej karty w następnej 
sesji po więcej obserwacji po przestudiowaniu komentarzy Ra. Aby 
zaoszczędzić i efektywnie wykorzystać czas w tej chwili, zrobię kilka 
notatek w odniesieniu do karty siódmej. 

Po pierwsze, zasłona między świadomym a nieświadomym umysłem 
została usunięta. Zakładam, że zasłona jest zasłoną u góry, która jest 
podniesiona. Mimo że ta zasłona została usunięta, postrzeganie 
inteligentnej nieskończoności jest nadal zniekształcone zgodnie z 
wierzeniami poszukiwacza i sposobami poszukiwania. Czy Ra 
skomentowałby to? 

R A  Jestem Ra. Gdy obserwujemy zasłonę obrazu Wielkiej Drogi Umysłu, 
pomocne może być myślenie za pomocą ram otoczenia. Wielka Droga 
Umysłu, Ciała lub Ducha ma na celu ograniczenie środowiska, w którym 
ma być umieszczona praca umysłu, ciała lub ducha. 

W ten sposób zasłona jest ukazana zarówno jako nieco podniesiona, jak i 
wciąż obecna, ponieważ praca umysłu i jego transformacja obejmuje 
stopniowe podnoszenie wielkiej zasłony pomiędzy świadomym i głębokim 
umysłem. Całkowity sukces tej próby nie jest właściwie częścią pracy 
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trzeciej gęstości, a zwłaszcza procesów mentalnych trzeciej gęstości. 

100.8 P Y T A J Ą C Y  Fakt, że zasłona jest uniesiona wyżej po prawej stronie niż po 
lewej stronie wskazuje mi, że adept wybierający biegunowość dodatnią 
odniesie większy sukces w penetracji zasłony. Czy Ra skomentowałby to? 

R A  Jestem Ra. To jest prawdziwe stwierdzenie, jeśli zdamy sobie sprawę, 
że pytający mówi o potencjalnym sukcesie. Rzeczywiście, twoje 
doświadczenie trzeciej gęstości jest zniekształcone lub wypaczone, tak że 
pozytywna orientacja ma więcej pomocy niż tak zwana negatywna. 

100.9 P Y T A J Ą C Y  Wydaje mi się również, że skoro Ra stwierdził na ostatniej sesji, 
że źródłem wszystkich zniekształceń jest granica punktu widzenia, że sama 
natura zniekształceń służenia sobie, które tworzą ścieżkę lewej ręki, jest 
funkcją zasłony i dlatego jest zależna, można by powiedzieć, w pewnym 
stopniu przynajmniej od częściowej kontynuacji zasłony. Czy to ma sens? 

R A  Jestem Ra. W tym, co przypuszczasz, jest wątek logiki. 

Obie polaryzacje zależą od ograniczonego punktu widzenia. Jednakże 
negatywna biegunowość w większym stopniu zależy od iluzorycznego 
oddzielenia jaźni od wszystkich innych kompleksów umysłu/ciała/ducha. 
Pozytywna polaryzacja usiłuje przejrzeć iluzję Stwórcy w każdym 
kompleksie umysłu/ciała/ducha, ale w większości dotyczy zachowań i 
myśli skierowanych ku innym jaźniom, aby służyć.  

Ta postawa sama w sobie jest pełna materiału iluzji trzeciej gęstości. 

100.10 P Y T A J Ą C Y  Korona z trzech gwiazd, jak domyślamy się, wskazuje na 
mistrzostwo i równowagę umysłu, ciała i ducha. Czy to jest w jakiś sposób 
poprawne? 

R A  Jestem Ra. To urządzenie ma astrologiczne pochodzenie, a jego 
interpretacja jest nieco myląca. Na tym obrazie mamy do czynienia ze 
środowiskiem umysłu. Być może właściwe jest uwolnienie gwiaździstej 
korony z jej zawężenia. 

100.11 P Y T A J Ą C Y  Istoty (małe czarne lub rdzawe i białe) zostały teraz zmienione 
tak, że wydają się być sfinksami, co jak zakładamy oznacza, że katalizator 
został opanowany.  

Zakładam również, że działają one jak moc poruszająca przedstawionym 
tu rydwanem tak, że mistrzostwo to umożliwia umysłowi w jego 
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transformacji stanie się mobilnym, inaczej niż przed tym mistrzostwem, 
zamkniętym w iluzji. Czy Ra skomentowałby to? 

R A  Jestem Ra. Po pierwsze, prosimy, aby uczeń traktował Wielką Drogę 
nie jako kulminację serii siedmiu czynności lub funkcji, ale jako znacznie 
wyraźniej nakreślony obraz środowiska, w którym umysł, ciało lub duch 
będą funkcjonować. Dlatego kulturowo zdeterminowane istoty zwane 
sfinksami nie wskazują na panowanie nad katalizatorem. 

Drugie przypuszczenie, mówiące o umieszczaniu stworzeń jako 
poruszycieli rydwanu umysłu, ma o wiele więcej cnoty. Pojęcie czasu 
można skojarzyć z wizerunkiem sfinksa. Kompleks mentalny i 
mentalny/emocjonalny dojrzewa, porusza się i przekształca w czasie. 

100.12 P Y T A J Ą C Y  Jest sygnał czterdziestopięciominutowy. Czy Ra sugeruje 
zakończenie tej sesji, biorąc pod uwagę stan instrumentu i wszystkie inne 
warunki, które sobie wyznaczyliśmy? 

R A  Jestem Ra. Informacje dotyczące tego zapytania zostały już wcześniej 
omówione.2 Wybór czasu zakończenia, jak go nazywasz, należy wyłącznie 
do pytającego do momentu, w którym widzimy, że instrument zaczyna 
wykorzystywać swoje istotne zasoby z powodu braku przeniesionej lub 
rodzimej energii fizycznej. Instrument pozostaje otwarty, jak zawsze. 

100.13 P Y T A J Ą C Y  W takim razie zadam jeszcze tylko jedno pytanie i będzie to 
dotyczyło miecza i berła. Wydawałoby się, że miecz byłby mocą 
negatywnego adepta wskazującą na kontrolę nad innymi jaźniami, a berło 
wskazywałoby na moc pozytywnego adepta z jednością umysłu, ciała i 
ducha. Jednakże wydają się być w przeciwnych rękach, niż bym się 
spodziewał. Czy Ra skomentowałby to? 

R A  Jestem Ra. Te symbole mają pochodzenie astrologiczne. W związku z 
tym kształty mogą zostać uwolnione z ich zawężenia. 

Możemy zauważyć, że istnieje nadrzędne środowisko duchowe i ochrona 
środowiska umysłu.  

Możemy ponadto zauważyć, że adept spolaryzowany ujemnie będzie 
próbował ukształtować to przymierze na własny użytek, podczas gdy istota 

                                                            
2 Wcześniej omówione w 98.15-16 i 99.9. 
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spolaryzowana pozytywnie może trzymać się tego, czego przykładem jest 
astrologiczny miecz; to znaczy światło i prawda. 

100.14 P Y T A J Ą C Y  Czy byłyby inne dwa odpowiednie przedmioty lub symbole do 
trzymania dla istoty z karty siódmej w swoich rękach, inne niż te 
pokazane? 

R A  Jestem Ra. Pozostawiamy tę uwagę tobie, o uczniu, i skomentujemy 
wszelkie uwagi, które możesz poczynić. 

100.15 P Y T A J Ą C Y  Zachowam to na następną sesję i zapytam, czy jest coś, co 
możemy zrobić, aby instrument czuł się bardziej komfortowo lub by 
poprawić kontakt? 

R A  Jestem Ra. Wszystko jest dobrze. Przybory są rozmieszczone bardzo 
sumiennie. Dziękujemy tej pracowitej grupie. W tej prośbie jest znacznie 
większe zniekształcenie w kierunku harmonii, a my przyłączamy się do 
was w uwielbieniu i dziękczynieniu. To zawsze jest największym 
dobrodziejstwem dla poprawy kontaktu, bo to harmonia grupy wspiera 
ten kontakt. 

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



 

SESJA 101. 
21 GRUDNIA 1982  

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

101.1 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś najpierw podać mi stan instrumentu? 

R A  Jestem Ra. Wszystkie poziomy energii instrumentu są nieco 
zmniejszone z powodu zniekształceń bólu fizycznego i niedawnego 
katalizatora mentalnego/emocjonalnego. Wydaje się jednak, że poziom 
energii może ulec poprawie w tak zwanej najbliższej przyszłości. 

101.2 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Co spowodowało obrzęk ciała Jima i co można 
zrobić, aby go wyleczyć? 

R A  Jestem Ra. Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy zacząć od 
rozważenia węża, który oznacza mądrość. Ten symbol ma wartość 
łatwości oglądania dwóch twarzy mądrego. Pozytywna mądrość zdobi 
czoło, wskazując na pracę promienia indygo. Negatywna mądrość, za 
pomocą której zamierzamy oznaczać wyrażenia, które skutecznie 
oddzielają „ja” od drugiego „ja”, może być symbolizowana przez truciznę 
kłów. Wykorzystanie tego, co kompleks umysłu/ciała/ducha zyskał dzięki 
mądrości do celów separacji, jest zaproszeniem do śmiertelnego ukąszenia 
ciemniejszej strony tej mądrości. 

Istota ma mentalną/emocjonalną tendencję, która zmniejsza 
zniekształcenia w części twojej przestrzeni/czasu, w kierunku negatywnej 
mądrości. Istota będąca już tego świadoma sprawia, że nie rozwodzimy się 
nad tym punktem, a jedynie konkretnie nakreślamy granice 
metafizycznego tła dla energetyzowania serii ugryzień jednego z waszych 
gatunków drugiej gęstości. W tym przypadku ugryzienie nie było większe 
niż u jednego z pajęczaków, czasami zwanego pająkiem drzewnym. 

Jednakże jest możliwe, że gdyby wykonano wystarczającą ilość pracy, aby 
zbadać pochodzenie patologii jednostki, jest w granicach 
możliwości/prawdopodobieństwa, że badanie wykaże raczej ugryzienie 
mokasyna błotnego niż ugryzienie pospolitego pająka leśnego. 

Energetyzowanie zajęło miejsce w układzie limfatycznym żółtego ciała 
fizycznego istoty. Dlatego działanie trwa. Zwiększa się obciążenie 
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śledziony, gruczołów nadnerkowych, kompleksu nerkowego oraz istnieje 
możliwość/prawdopodobieństwo wystąpienia problemów z wątrobą. Co 
więcej, trudności limfatyczne zaczęły obciążać układ oskrzelowy jednostki. 
To jest kilka ogólnych informacji na temat tego, co należy zauważyć jako 
nieco wydajną pracę. 

Usunięcie tych zniekształceń ma kilka części: 

Po pierwsze, dobrze jest szukać dobrych usług osoby znanej jako Stuart, 
aby można było zastosować ostre środki chemiczne, aby obudzić odruchy 
histaminowe istoty i pomóc w usunięciu obrzęku. 

Po drugie, sugerujemy to, co już się zaczęło; to jest prośba osoby znanej 
teraz tej grupie jako Bob, aby ta istota mogła skoncentrować swoją pomoc 
na metafizycznych połączeniach z ciałem żółtego promienia. 

Po trzecie, istota musi zwrócić uwagę na zapotrzebowanie swojego 
fizycznego nośnika na potas. Zaleca się spożywanie owoców palmy 
bananowej. 

Po czwarte, pomocne są powiązania między wzrostem arogancji i 
widoczną obecną sytuacją. 

Jak zawsze wsparcie harmonijnej grupy jest pomocą, podobnie jak 
medytacja. Należy zauważyć, że istota ta wymaga pewnej dyscypliny w 
medytacji, której inni z grupy nie uważają za konieczną w ten sam sposób. 
Dlatego istota może kontynuować swoje formy medytacji, wiedząc, że 
każdy w grupie całkowicie ją popiera, chociaż instynkt brania udziału w 
dyscyplinie nie zawsze jest obecny. 

Każda istota ma swoje sposoby patrzenia i uczenia się na podstawie iluzji, 
a każdy proces jest katalizatorem przy użyciu unikalnych obwodów. Tak 
więc nie wszyscy muszą być tacy sami, aby być równymi w woli i wierze. 

101.3 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Wygłoszę stwierdzenie dotyczące sposobu, w jaki 
widzę akcję i proszę o komentarz Ra. Widzę obecną pozycję jako Stwórca 
znający Siebie obecnie posługujący się pojęciem polaryzacji. Wydaje się, 
że akcentujemy lub wytwarzamy katalizator, aby zwiększyć pożądaną 
polaryzację, niezależnie od tego, czy mechanizm jest przypadkowy, 
poprzez to, co nazywamy wyższym ja, czy też poprzez usługi przeciwnie 
spolaryzowanej istoty działającej na nas za pomocą katalizatora. 

Wszystko to wydaje się dawać ten sam efekt, który jest bardziej 
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intensywną polaryzacją w pożądanym kierunku, gdy ten kierunek został 
już definitywnie wybrany. Widzę, że katalizator ukąszenia owada drugiej 
gęstości jest funkcją jednego lub któregokolwiek ze źródeł, o których 
mówiłem, od przypadkowych, po wzmocnione przez wyższe ja lub przez 
przeciwnie spolaryzowane służby tych, którzy monitorują nasze czynności 
— z których wszystkie mają z grubsza ten sam ostateczny efekt. Czy Ra 
skomentowałby moją obserwację? 

R A  Jestem Ra. Uważamy, że Twoje obserwacje są zwyczajne i w dużej 
mierze poprawne. 

101.4 P Y T A J Ą C Y  Która droga w tym konkretnym przypadku była tą, która 
wytworzyła katalizator ugryzienia? 

R A  Jestem Ra. Natura katalizatora jest taka, że istnieje tylko jedno źródło, 
ponieważ katalizator i doświadczenie są kolejnymi próbami 
doprecyzowania w radzeniu sobie z architekturą nieświadomego umysłu 
jaźni. Dlatego we wcielonym doświadczeniu jaźń jako Stwórca, a 
zwłaszcza wyższa jaźń, jest podstawą, z której wznosi się katalizator, by 
służyć umysłowi, ciału lub duchowi. 

W tym sensie, który naszym zdaniem masz na myśli, źródłem był 
negatywny przyjaciel z piątej gęstości, który zauważył stopniowe zanikanie 
nieharmonijnych wzorców zniekształcenia zwanego gniewem/frustracją w 
istocie. Owad został łatwo doprowadzony do ataku, a fizyczny nośnik, 
który od dawna miał alergie i wrażliwość, został również łatwo 
wprowadzony w mechanizmy niewydolności funkcji limfatycznej i 
znacznie zmniejszoną zdolność układu odpornościowego do usuwania z 
ciała żółtego promienia to, co go zniekształciło. 

101.5 P Y T A J Ą C Y  Coś mi przyszło do głowy. Domyślam się, że moja choroba w 
ciągu ostatniego tygodnia była funkcją jakiegoś działania mojego wyższego 
ja, aby wyeliminować możliwość przebywania w pobliżu dużej liczby 
pszczół, które obserwowałem. Czy Ra skomentowałby moje stwierdzenie? 

R A  Jestem Ra. Możemy komentować nie fizyczne zniekształcenia 
pytającego, ale niewątpliwą prawdę o stworzeniach ulowych drugiej 
gęstości; to znaczy, że mentalność ula jako całość może być pod wpływem 
jednego silnego impulsu metafizycznego. Zarówno instrument, jak i 
skryba mają zdolność do wielkich zniekształceń w kierunku 
nieżywotności, biorąc pod uwagę taki atak dużej liczby żądlących 
owadów. 
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101.6 P Y T A J Ą C Y  Czy parametry formy myślowej i inne ogólne parametry adresu 
Oakdale Roadw Atlancie są takie, że żadne oczyszczanie nie byłoby 
konieczne, jeśli Ra ma tę informację? 

R A  Jestem Ra. Nie. 

101.7 P Y T A J Ą C Y  Czy pod adresem Oakdale Road byłoby wskazane oczyszczanie 
przyrody sugerowane dla innego domu na południe od lotniska w 
Atlancie? 

R A  Jestem Ra. Zauważamy, że każda rezydencja, czy to wcześniej życzliwa 
(jak ta, o której mówisz), czy wcześniej złośliwa, wymaga podstawowego 
oczyszczenia solą, wodą i miotłą.  

Życzliwa natura wyżej wymienionego miejsca zamieszkania jest taka, że 
oczyszczenie można przeprowadzić w dwóch porcjach: to znaczy bez 
wyjścia lub wejścia przez jeden otwór na jedno oczyszczenie. Następnie 
wyjście i wejście ze wszystkich innych miejsc, podczas gdy pozostały 
portal jest odpowiednio uszczelniony.  

Można umieścić sól w miejscu, które nie jest zapieczętowane [podczas] 
pierwszego oczyszczenia, a sól może być poproszona, aby działała jak 
pieczęć, a jednocześnie pozwalała na przejście łagodnym duchom, takim 
jak wy. Sugerujemy, abyś porozmawiał z tą substancją i wymienił każdą 
istotę, dla której wymagane jest zezwolenie, aby przejść. Niech nikt nie 
przechodzi bez pozwolenia, które jest wymagane przez sól. Tak jest w 
przypadku miejsca zamieszkania, o którym mówisz. 

101.8 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Czy Ra może udzielić informacji w jaki sposób my 
moglibyśmy przekazać Grecie Woodrew jak złagodzić jej obecny stan 
opuchlizny? 

R A  Jestem Ra. Możemy jedynie zasugerować, że zaszczyt bliskości do 
światła niesie ze sobą Prawo Odpowiedzialności. Obowiązek 
powstrzymania się od pogardy, niezgody i wszystkich rzeczy, które, gdy 
nie są rozwiązane w środku, utorują drogę działaniom, które spoczywają 
przed instrumentem, o którym mówisz. Ta istota może, jeśli skryba sobie 
tego życzy, podzielić się naszymi uwagami na temat działania tej drugiej 
istoty. 

Istota, która otrzymuje stałą i nieustanną aprobatę przez otoczenie, cierpi 
z powodu utraty efektu lustrzanego odbicia tych, którzy odzwierciedlają 
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prawdę, a nie bezkrytyczność. Nie jest to sugestia przywrócenia osądu, a 
jedynie sugestia dla tych wszystkich instrumentów wspierających; to 
znaczy wspierać, być harmonijnym, dzielić się w miłości, radości i 
dziękczynieniu, ale znajdować miłość w prawdzie, ponieważ każdy 
instrument korzysta z tego wsparcia bardziej niż z całkowitego podziwu, 
który przezwycięża roztropność. 

101.9 P Y T A J Ą C Y  Dziękuję. Widzę, że minęło czterdziestopięciominutowe okno 
czasowe, więc zapytam, czy jest coś, co możemy zrobić, aby instrument 
czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt? 

R A  Jestem Ra. Odkrywamy, że ten instrument wykorzystał całą 
przekazaną energię i przemawiał, wykorzystując swój zapas energii 
życiowej. W miarę możliwości sugerujemy wykorzystanie przekazywanej 
energii seksualnej z całkowitym wyłączeniem rezerw życiowych. 

Wyrównania są takie, jakie muszą być, aby wszyscy dobrze kontynuowali. 
Jesteśmy wdzięczni za sumienność grupy wsparcia. 

Jestem Ra. Opuszczam tą grupę chlubiąc się miłością i światłem Jedynego 
Nieskończonego Stwórcy. Idźcie więc radując się mocą i pokojem 
Stwórcy. Adonai. 
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102.0 R A  Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego 
Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz. 

102.1 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś najpierw podać mi stan instrumentu? 

R A  Jestem Ra. Fizyczny deficyt energii tej istoty jest najbardziej znaczący z 
jakim się spotkaliśmy. Mentalne i mentalne/emocjonalne zniekształcenia 
są bliskie równowagi, a energia życiowa instrumentu jako całości jest 
zniekształcona w kierunku zdrowia lub siły/słabości z powodu woli 
instrumentu. 

102.2 P Y T A J Ą C Y  Czy Ra może nam powiedzieć, co spowodowało ból i skurcze 
w żołądku instrumentu i co można zrobić, aby to wyleczyć? 

R A  Aby zaobserwować przyczynę fizycznych zniekształceń w kierunku 
choroby, należy spojrzeć na zablokowane centrum energetyczne. W tej 
sytuacji, gdy blokada jest żółtego promienia, doznanie ma cechy 
charakterystyczne dla tego obszaru ciała chemicznego. Tak zwana luka w 
pisanej przez wiatr zbroi światła i miłości została zamknięta i nie tylko 
naprawiona, ale znacznie poprawiona. 

Jednakże, zniekształcenia wzbudzone podczas tego chwilowego przerwania 
przepływu swobodnej energii są poważne i będą kontynuowane we 
wszystkich wirach możliwości/prawdopodobieństw, w części waszej 
przestrzeni/czasu, ponieważ została pobudzona predyspozycja do 
spastyczności w okrężnicy poprzecznej.  

Istnieje również wcześniejsze osłabienie funkcji trzustki, zwłaszcza 
związanej z podwzgórzem. Istnieje również wcześniejsze uszkodzenie 
części wątroby. 

Te braki lub zniekształcenia objawiają się w tej części systemu 
bezpośrednio wychodzącej z jelita czczego. Ponadto, bliżej dwunastnicy 
występuje pewne podrażnienie, które powoduje, że instrument nie 
przyswaja żywności. Jest to podrażnienie wywołane alopatycznie. 

Dieta ma kluczowe znaczenie. Nie możemy posunąć się dalej w 
obserwowaniu systemu istoty jako pełnej dyskusji o tych zniekształceniach 
w kierunku różnych słabości/sił, które przyczyniają się do obecnej 
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trudności, zaczynając od ust, a kończąc na odbycie.  

Możemy zauważyć, że instrument pozostał skoncentrowany na Stwórcy w 
procentach przekraczających dziewięćdziesiąt. To jest klucz. Kontynuuj 
dziękczynienie i wdzięczność za wszystko. 

Istnieją silniejsze leki przeciwskurczowe, którymi może pomóc ten, który 
nie jest znany temu instrumentowi, ale znany jako Arthur. Zalecenie, aby 
to zrobić – będąc tym, co nie zachowuje ani nie usuwa życia, a ponadto 
usuwa z instrumentu jego możliwości studiowania w tej sytuacji – musi 
zostać odrzucone. Nie jesteśmy w stanie zalecić leczenia w tej 
przestrzeni/czasie poza obserwowaniem rodzajów spożywanych 
pokarmów. 

102.3 P Y T A J Ą C Y  Nie jestem pewien, czy zrozumiałem wszystko, co 
powiedziałeś. Czy możesz podać mi nazwisko tego Arthura i gdzie się on 
znajduje? 

R A  Jestem Ra. Możemy. 

102.4 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz to zrobić? 

R A  Jestem Ra. Istota, wibracji dźwiękowej Arthur, ma nazwisko Schoen i 
pochodzi z waszej miejscowości. 

102.5 P Y T A  Jakie pokarmy instrument powinien wyeliminować z diety, aby 
złagodzić te bolesne ataki? 

R A  Jestem Ra. Informacje uzyskane od osoby znanej jako Bob są zalecane. 

Ponadto wszystkie produkty spożywcze należy gotować tak, aby 
spożywane rzeczy były miękkie i łatwe do maceracji. 

Istnieje kompleks uzależnienia od cukrów, spowodowany długotrwałymi 
nawykami żywieniowymi. Dlatego zaleca się, aby ten cukier był podawany 
w bardziej skoncentrowanej postaci późnym popołudniem, jak to 
nazywasz, przy spożyciu słodzonej libacji około jednej do dwóch godzin 
po wieczornym posiłku. 

Ponadto sugeruje się, że ponieważ ten instrument wykorzystuje cukry 
zamiast węglowodanów, mała ilość węglowodanów o niskiej zawartości 
cukru powinna być spożywana około jednej do dwóch godzin przed 
okresem snu. 

102.6 P Y T A J Ą C Y  Jak rozumiem, z tego co mówisz, instrument nie powinien jeść 
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cukru aż do późnego popołudnia. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Nie. 

102.7 P Y T A J Ą C Y  Nie do końca zrozumiałem, o co Ci chodziło, kiedy powinna 
dostać cukier. Czy mógłbyś to wyjaśnić, proszę? 

R A  Jestem Ra. Skoncentrowany cukier; to znaczy deser, lody, ciastko 
powinny być w tym czasie spożyte. Niewielkie ilości fruktozy, syropu 
klonowego lub surowego miodu mogą być okresowo spożywane, 
ponieważ, jak powiedzieliśmy, chemia tego ciała żółtego promienia jest 
taka, że cukier jest wykorzystywany przez enzymy krwi, podobnie jak 
węglowodany w mniej zniekształconym fizycznym pojeździe zółtego 
promienia. 

102.8 P Y T A J Ą C Y  Przepraszam, że tak wolno pojmuję o co nam tu chodzi, ale 
chcę mieć pewność, że to dobrze rozumiem, więc prawdopodobnie zadam 
jeszcze kilka głupich pytań. Czy skurcz, który spowodował skrajny ból, 
był skurczem jelita krętego? 

R A  Jestem Ra. Po części. Poprzeczna okrężnica również uległa skurczowi, 
podobnie jak przewody prowadzące do wątroby w jej dolnej części. 
Wystąpiły również skurcze mięśni od oskrzeli przez miednicę i od łopatek 
do bioder. Te sympatyczne spazmy są objawem wyczerpania fizycznego 
wehikułu istoty. 

102.9 P Y T A J Ą C Y  Więc te skurcze, oczywiście, były pierwotnie— Otwarcie 
zostało wykonane przez blokadę żółtego promienia, ale te skurcze są 
następnie wywołane, jak zakładam, przez żywność, która ma związek ze 
spozyciem cukru, jak rozumiem. Mam rację? 

R A  Jestem Ra. Masz częściowo rację. 

102.10 P Y T A J Ą C Y  Co jeszcze powoduje skurcz? 

R A  Jestem Ra. Mówimy o dwóch rodzajach przyczyn:  

Pierwszą lub najbliższą przyczyną był posiłek ze zbyt dużą ilością oleju i 
zbyt dużym obciążeniem niedogotowanego materiału roślinnego. Cukier z 
deseru i kilka łyków mieszanki kawy również nie były pomocne. 

Drugą przyczyną – i należy to jasno powiedzieć – jest pobudzanie 
wszelkich wcześniej istniejących warunków w celu powstrzymania tej 
grupy przed funkcjonowaniem poprzez usunięcie instrumentu z szeregów 
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tych, którzy są w stanie pracować z tymi z Ra. 

102.11 P Y T A J Ą C Y  A zatem, czy jest – Te dwa obszary, na które instrument może 
zwrócić uwagę, aby rozwiązać ten problem... Rozumiem, że problem 
blokady żółtego promienia został całkowicie naprawiony, że tak powiem. 
Jeśli to nieprawda, czy mógłbyś coś zasugerować? 

R A  Jestem Ra. Każda istota, aby całkowicie odblokować żółty promień, 
musi kochać wszystko, co jest z nią w związku, z nadzieją jedynie na 
radość, pokój i pocieszenie innych. 

102.12 P Y T A J Ą C Y  Drugą rzeczą, jaką instrument musi zrobić, aby to lekarstwo 
zadziałało, to uważać na dietę, która zawiera wszystko to, co właśnie 
powiedział Ra i co Bob zaleca ze swoich odczytów.  

Wydaje się, że istnieje tak wiele różnych rzeczy, które mogą powodować 
ten skurcz. Zastanawiałem się tylko, czy istnieje ogólne podejście do 
żywności. Czy Ra mógłby polecić, powiedzmy, te pokarmy, które 
instrument mógłby spożywać, a które nie miałyby szans na wywołanie 
problemu, który spowodował skurcz. Czy Ra mógłby to zrobić, proszę? 

R A  Jestem Ra. Nie. 

102.13 P Y T A J Ą C Y  Czy to z powodu Pierwszego Zniekształcenia? 

R A  Jestem Ra. Nie. 

102.14 P Y T A J Ą C Y  Dlaczego Ra nie może tego zrobić? 

R A  Jestem Ra. Nie ma pokarmów, które ten instrument może przyjąć z 
całkowitą pewnością, że nie wystąpi skurcz. Spazmujące części pojazdu 
zostały uwrażliwione przez wielkie zniekształcenia na to, co nazywacie 
bólem. 

102.15 P Y T A J Ą C Y  Czy istnieje grupa pokarmów, które najprawdopodobniej nie 
powodują stanu spazmowego lub jakiekolwiek pokarmy, o których Ra 
mógłby wspomnieć, a które z dużym prawdopodobieństwem nie 
powodują skurczu? 

R A  Jestem Ra. Tak. 

102.16 P Y T A J Ą C Y  Czy Ra może wspomnieć proszę, które pokarmy z dużym 
prawdopodobieństwem nie powodują skurczów w układzie pokarmowym 
instrumentu? 
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R A  Jestem Ra. Płyny niezawierające nasycenia dwutlenkiem węgla, dobrze 
ugotowane warzywo, które jest najlżejsze i najbardziej miękkie, dobrze 
ugotowane zboża, odtłuszczone mięso, takie jak ryba. Możesz zauważyć, 
że niektóre zalecane produkty spożywcze nakładają się na alergie i 
wrażliwość ze względu na zniekształcenia młodzieńczo-reumatoidalno-
artretyczne. Co więcej, chociaż cukier, taki jak w waszych słodzonych 
deserach, ma potencjał, możemy zasugerować, aby został on włączony w 
tym okresie z wyżej wymienionych powodów. 

102.17 P Y T A J Ą C Y  Czy Ra mógłby oszacować proszę, długość czasu w naszych 
przedziałach czasowych dla prawdopodobieństwa wystąpienia tego 
problemu, jeśli zastosujemy te środki lecznicze, dla prawdopodobieństwa 
tego, że problem będzie się utrzymywał w jakimkolwiek ekstremalnym 
stopniu? 

R A  Jestem Ra. Jedno z okrążeń waszego księżyca ma dobry wir 
możliwości/prawdopodobieństwa zaobserwowania albo pogorszenia stanu 
spastycznego, aby wskazana była operacja, albo poprawy sytuacji, tak by 
dieta była nadal obserwowana, ale skurcze zostały usunięte. Miejsce 
działania znajduje się w obrębie infekcji w dwunastnicy, żołądku, jelicie 
czczym, jelicie krętym, okrężnicy poprzecznej i częściach wątroby. Będzie 
to nieco trudne do usunięcia i stanowi prawdopodobnie najbardziej 
wydajne działanie do tej pory.  

Możemy ponownie zasugerować, że ten znany jako Bob może być 
pomocny. Ten znany jako Stuart mógłby, gdyby chciał, odkryć infekcję, 
która jest tylko marginalnie wykrywalna, ale może nie chcieć tego robić. 
W takim przypadku dobrze byłoby poprosić o pomoc fizyczną specjalistę 
alopatycznego, takiego jak ten, o którym wspomniano. 

102.18 P Y T A J Ą C Y  Masz na myśli Arthura Schoena? 

R A  Jestem Ra. Zgadza się. 

102.19 P Y T A J Ą C Y  Wspomniałeś o możliwości operacji. Jaka konkretnie byłaby 
operacja do wykonania? 

R A  Jestem Ra. Ciało nie może długo znosić skrajnego zakwaszenia, które 
jest środowiskiem takich spazmów i doprowadzi to do powstania dziur 
lub owrzodzeń, które następnie pojawiają się w badaniach alopatycznych i 
podpowiadają chirurgowi, co należy wyciąć. 
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102.20 P Y T A J Ą C Y  Innymi słowy usuwanie wrzodów. Czy byłby to wrzód 
dwunastniczy? Czy byłby to rodzaj operacji, którą wykonałbyś w 
przypadku wrzodów dwunastnicy? 

R A  Jestem Ra. Jeśli owrzodzenie występuje, powinno znajdować się poza 
jelitem czczym i najprawdopodobniej obejmować jelito kręte i górną część 
okrężnicy poprzecznej. 

Czy możemy prosić o jeszcze jedno zapytanie o normalnej długości, 
ponieważ ta istota, chociaż wypełniona wystarczającą ilością 
transferowanej energii, ma bardzo kruche ramy, przez które możemy 
czanelingować to i nasze energie. 

102.21 P Y T A J Ą C Y  Oczywiście bardzo nie chcielibyśmy dojść do momentu 
operacji, a jedyną inną alternatywą, która przychodzi mi do głowy – poza 
dietą i osobistą pracą umysłową instrumentu – jest uzdrowienie przez 
uzdrowiciela. I chciałbym otrzymać zalecenia Ra w odniesieniu do 
niealopatycznego uzdrowiciela i wszelkie zalecenia, jakie Ra może 
wystosować, abyśmy Jim lub ja działali w tym charakterze lub ktokolwiek 
inny kogo Ra mógłby polecić, abyśmy nie musieli przechodzić przez tę 
operację chirurgiczną, jeśli będzie wydawać się to konieczne. A gdybyśmy 
mogli od razu zacząć pracować nad jednym z tych innych podejść, myślę, 
że byłoby to wysoce zalecane.  

Czy Ra mógłby to skomentować, proszę? 

R A  Jestem Ra. Pozdrawiamy otwarcie obwodu współczucia w pytającym, 
ale zauważmy, że to, czego doświadcza ta grupa, jest doświadczane w 
uzdrawiającej atmosferze. Uzdrawiające dłonie każdego z was mają 
ograniczone zastosowanie, gdy zniekształcenie ma tak wiele 
metafizycznych warstw i mieszanek. 

Dlatego nie patrzcie na uzdrowienie, ale na radość z towarzystwa, bo 
każdy jest silny i stawia nogi na drodze. Księżyc rzuca swoje cienie. Co 
zobaczycie? Połączcie ręce i idźcie w kierunku słońca. W tym przypadku 
to jest największe uzdrowienie. W przypadku fizycznego pojazdu możemy 
zasugerować znacznie mniej, niż się spodziewałeś. 

102.22 P Y T A J Ą C Y  Pytam więc tylko, czy jest coś, co możemy zrobić, aby 
instrument czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt? 

R A  Jestem Ra. Wszystko jest dobrze. Znajdźcie razem miłość i 
dziękczynienie, a każdy będzie wspierał każdego. Wyrównania są 
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sumienne. 

Jesteśmy znani wam jako Ra. Zostawiamy was w miłości i w świetle 
Jedynego Nieskończonego Stwórcy. Idźcie więc wesoło i radośnie w Jego 
mocy i pokoju. Adonai. 



 

SESJA 103. 
10 CZERWCA 1983  

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

103.1 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś najpierw podać mi stan instrumentu? 

R A  Jestem Ra. Fizyczne zniekształcenia instrumentu pozostają poważne.  

Co więcej, energie witalne tego kompleksu umysłu/ciała/ducha są 
znacznie zmniejszone, chociaż akceptowalne dla potrzeb tej pracy. Należy 
to odnotować jako najniższy lub najbardziej zniekształcony, odczyt 
żywotności tej najważniejszej energii.  

Zniekształcenia mentalne i mentalno-emocjonalne są takie, jak ostatnio 
widzieliśmy. 

Uważamy, że wola instrumentu, niemądrze użyta, sprzyjała 
zniekształceniom energii życiowej. Dobrze, że instrument się nad tym 
zastanawia. 

103.2 P Y T A J Ą C Y  Jaka jest sytuacja w odniesieniu i stan w odniesieniu do 
fizycznych problemów z częściami trawiennymi ciała, które wcześniej miał 
instrument? 

R A  Żółty promień — Musimy się poprawić. Jestem Ra. Proszę wypuścić 
oddech nad obszarem klatki piersiowej tego instrumentu. 

[Zrobiono to zgodnie z poleceniami.] 

103.3 R A  Jestem Ra. Kanał jest teraz zadowalający. Stwierdzamy, że chemiczne 
ciało żółtego promienia instrumentu jest wyczerpane, ale próbuje się 
polepszyć poprzez działanie, takie jak ćwiczenia i dieta.  

Można powiedzieć, że infekcja nie opuściła całkowicie kompleksu 
organizmu, chociaż jest znacznie mniej zjadliwa. 

103.4 P Y T A J Ą C Y  Instrument zadaje pytanie, dlaczego straciła radość w 
niedalekiej przeszłości? Czy Ra mógłby skomentować, proszę? 

R A  Jestem Ra. Instrument podjął dobrowolną decyzję, by nie adresować 
powodującego wielki ból fizycznego katalizatora za pomocą alopatycznie 
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przepisanego związku chemicznego, który z pewnością byłby skuteczny, 
ponieważ polegał na sugestiach Ra.  

W ten sposób katalizator został podany w pełniejszej postaci. Zewnętrzna 
służba dla innych stała się prawie niemożliwa, powodując, że istota 
ponownie doświadczyła wyboru męczeństwa; to znaczy widzieć wartość w 
fatalnym czynie i umrzeć, albo nadać wartość świadomości stworzenia i 
Jedynego Stwórcy, a tym samym żyć. Instrument poprzez wolę wybrał tę 
drugą drogę. 

Jednakżę umysł i mentalne/emocjonalne zniekształcenia nie dały wsparcia 
tej decyzji niezbędnej do utrzymania stanu jedności, którego ta istota 
normalnie doświadcza i doświadczała od początków swojego wcielenia. 

Ponieważ ten katalizator został zaakceptowany, prace rozpoczęte w celu 
usunięcia zniekształceń blokujących promień indygo mogą być 
kontynuowane w szybkim tempie. 

103.5 P Y T A J Ą C Y  Czy Ra może polecić pracę odpowiednią do usuwania blokady 
promienia indygo? 

R A  Jestem Ra. Nie możemy polecić dla ogólnej sytuacji, ponieważ w 
każdym przypadku wir zniekształcający jest wyjątkowy. W tym 
konkretnym węźle, bardziej odpowiednia jest praca nad mentalnymi i 
mentalno-emocjonalnymi mocami analizy i obserwacji. Gdy podporą jest 
najsilniejszy i najmniej zniekształcony kompleks, wówczas słabsze części 
kompleksu powinny zostać wzmocnione.  

Ta istota od dawna pracuje z tym katalizatorem. Jest to jednak pierwszy 
przypadek, w którym odmówiono leków uśmierzających ból, które 
zaostrzają katalizator. 

103.6 P Y T A J Ą C Y  Jaka jest obecna sytuacja w odniesieniu do naszego towarzysza 
zorientowanego na służenie sobie w piątej gęstości? 

R A  Jestem Ra. Ta istota przez pewien czas w waszej przestrzeni/czasie 
odpoczywała. Został jednak ostrzeżony o zaistniałych działaniach i 
wkrótce znów będzie waszszym towarzyszem. 
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103.7 P Y T A J Ą C Y  Czy Ra może polecić cokolwiek, co instrument może zrobić 
lub co my możemy zrobić, aby poprawić jakąkolwiek energię 
instrumentu? 

R A  Jestem Ra. Jest to wcześniej omawiany materiał. Nakreśliliśmy drogę, 
jaką instrument może obrać. 

103.8 P Y T A J Ą C Y  Nie chodziło mi omawianie wcześniej omówionego materiału. 
Chciałem dodać cokolwiek z tego, aby móć skupić się w tym czasie, na 
najlepszej możliwej rzeczy, jaką my lub instrument możemy zrobić, aby 
poprawić te energie, najistotniejszą aktywność. 

R A  Jestem Ra. Zanim odpowiemy, prosimy o czujność podczas nawrotów 
bólu, ponieważ kanał jest akceptowalny, ale jest okresowo zniekształcany 
przez poważne fizyczne zniekształcenia żółtego, chemicznego ciała 
instrumentu. 

Te najistotniejsze elementy dla grupy wsparcia to uwielbienie i 
dziękczynienie w harmonii. Grupa osiągnęła je z takim stopniem 
akceptacji, że nie możemy niepotrzebnie kwestionować harmonii grupy. 

Jeśli chodzi o instrument, droga od wartości w działaniu do wartości in 
esse jest żmudna.1 Istota zaprzeczyła samej sobie, aby się uwolnić od tego 
co nazywa uzależnieniem.2 Ten rodzaj męczeństwa – a tu mówimy o 
małej, ale symbolicznie wielkiej ofierze ubrania – powoduje, że istota 
obramowuje osobowość w ubóstwie, które karmi niegodność, chyba że 
ubóstwo jest postrzegane jako prawdziwe bogactwo.  

Innymi słowy, dobre uczynki ze złych powodów powodują zamieszanie i 
zniekształcenie. Zachęcamy instrument do doceniania samej siebie i 
dostrzegania, że jej prawdziwe wymagania są cenione przez jaźń. 
Proponujemy kontemplację prawdziwego bogactwa bytu. 

103.9 P Y T A J Ą C Y  Czy jest coś innego, co my lub instrument możemy zrobić, a 
co działałoby konkretnie na energię życiową, aby ją zwiększyć – 
instrumentu? 
                                                            

1 Tak samo in esse można zdefiniować jako „w byciu” lub, jak to określiła po latach 
Carla: „in esse to po łacinie: w i z siebie; tylko dlatego, że jesteś, jesteś wart 
zachodu.” 

2 Carla podjęła noworoczne postanowienie, że na rok zrezygnuje z kupowania ubrań 
dla siebie. 
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R A  Jestem Ra. Zmierzyliśmy się z całkowitym zatrzymaniem wolnej woli. 

103.10 P Y T A J Ą C Y  W takim razie mam kilka pytań dotyczących karty siódmej, 
aby zakończyć nasz pierwszy przegląd archetypów umysłu. Na klatce 
piersiowej istoty z karty siódmej znajduje się litera T z dwoma kątami 
prostymi nad nią. Domyśliliśmy się, że dolne T ma związek z możliwością 
wybrania dowolnej ścieżki w transformacji, a dwa górne kąty reprezentują 
Wielką Drogę lewej lub prawej ścieżki w transformacji mentalnej, która 
powoduje, można powiedzieć, zmianę z przestrzeni/czasu na 
czas/przestrzeń.  

Trudno to wyrazić. Czy w tym przypuszczeniu jest coś poprawnego 
[chichocze]? 

R A  Jestem Ra. Tak. 

103.11 P Y T A J Ą C Y  Czy Ra skomentowałby to? 

R A  Jestem Ra. Użycie tau i ekierki ma rzeczywiście sugerować bliskość 
przestrzeni/czasu otoczenia Wielkiej Drogi do czasu/przestrzeni.3 
Uważamy tę obserwację za najbardziej wnikliwą. 

Powiedzmy, że cały nastrój Wielkiej Drogi jest rzeczywiście zależny od jej 
zauważalnej różnicy w stosunku do Sygnifikatora. Sygnifikator jest 
znaczącą jaźnią, w dużym stopniu, ale nie całkowicie, pod wpływem 
opuszczenia zasłony. 

Wielka Droga Umysłu, Ciała lub Ducha przyciąga środowisko, które było 
nową architekturą spowodowaną procesem zasłaniania, a tym samym 
zanurzoną w wielkim, nieograniczonym nurcie czasu/przestrzeni. 

103.12 P Y T A J Ą C Y  Domyślam się, że koła tego rydwanu wskazują na zdolność 
umysłu do poruszania się teraz w czasie/przestrzeni. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Nie możemy powiedzieć, że obserwacja jest całkowicie 

                                                            
3 Tau to 19. litera alfabetu greckiego (τ), a w tym kontekście oznacza „krzyż tau”, 

kształt zbliżony do wielkiego "T”. Również w heraldyce, rodzaj krzyża zwanego 
„krzyżem tau”. 
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błędna, ponieważ w czasie/przestrzeni jest tyle pracy, ile przyswoiła sobie 
osoba, która przywołuje ten kompleks pojęć. 

Jednakże bardziej stosowne byłoby zwrócenie uwagi na fakt, że chociaż 
rydwan jest na kołach, nie jest zaprzęgnięty do tego, co go ciągnie, za 
pomocą fizycznej lub widocznej uprzęży. Co zatem, uczniu, łączy i 
zaprzęga siłę ruchu rydwanu do rydwanu? 

103.13 P Y T A J Ą C Y  Będę musiał się nad tym zastanowić. Chyba że… wrócę do 
tego. 

Myśleliśmy o zamianie miecza w prawej ręce na magiczną kulę i 
skierowanego w dół berła w lewej ręce (podobnie jak karta piąta, 
Sygnifikator) jako bardziej odpowiednie dla tej karty. Czy Ra mógłby to 
skomentować, proszę? 

R A  Jestem Ra. Jest to całkiem do przyjęcia, zwłaszcza jeśli kulę można 
przedstawić jako kulistą i promienną. 

103.14 P Y T A J Ą C Y  Zgięta lewa noga obu sfinksów wskazuje na przemianę 
zachodzącą po lewej stronie, a nie po prawej, prawdopodobnie 
niemożność poruszania się w tej pozycji. Czy to ma jakiś sens? 

R A  Jestem Ra. Obserwacja ma tę zaletę, że może służyć jako awers 
zamierzonej konotacji. 

Pozycja ma na celu pokazanie dwóch przedmiotów, z których jeden to 
podwójne możliwości rysowanych tam pełnych czasu postaci. 
Odpoczynek jest możliwy w czasie, podobnie jak postęp. W przypadku 
próby mieszania wyprostowana, poruszająca się noga będzie znacznie 
ograniczona przez zgiętą nogę.  

Drugie znaczenie ma związek z tym samym kątem prostym, z jego 
architektoniczną prostopadłością, co urządzenie na piersi aktora. 

Czas/przestrzeń jest bliska w tym kompleksie pojęciowym, zbliżona ze 
względu na proces zasłaniania i jego skuteczność w wytwarzaniu aktorów, 
którzy chcą wykorzystać zasoby umysłu do ewolucji. 

103.15 P Y T A J Ą C Y  Zakładam, że spódnica jest przekrzywiona w lewo z tego 
samego powodu, co na karcie czwartej, co wskazuje na dystans, jaką 
spolaryzowane w służbie sobie istoty zachowują od innych. Zakładam też, 
że twarz jest zwrócona w lewo z tego samego powodu, co na karcie piątej, 
ze względu na naturę katalizatora. Czy to z grubsza poprawne? 
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R A  Jestem Ra. Proszę wypuścić oddech nad piersią instrumentu od prawej 
do lewej. 

[Zrobiono to zgodnie z poleceniami.] 

Jestem Ra. Dobrze. 

Twoje poprzednie przypuszczenie jest rzeczywiście z grubsza poprawne.  

Możemy również zauważyć, że tworząc oryginalne obrazy dla waszych 
ludzi, korzystaliśmy z kulturowych ogólników ekspresji artystycznej tych 
w Egipcie. Twarz jest najczęściej rysowana z boku, podobnie jak 
odwrócone stopy. Wykorzystaliśmy to i dlatego chcemy złagodzić 
znaczenie patrzenia na bok. W żadnym jednak przypadku do tej pory w 
tych rozważaniach nie pojawiła się błędna lub niewłaściwa interpretacja. 

103.16 P Y T A J Ą C Y  Nasz odpowiedni czas na pracę w tej chwili, jak sądzę, jest 
bliski zakończenia i chciałbym zapytać... to znaczy, dwa razy musieliśmy 
zrobić wydech... na czym polega problem lub co — Dlaczego podczas tej 
sesji musieliśmy to robić, podczas gdy nie zrobiliśmy tego w większości 
innych? 

R A  Jestem Ra. Ten instrument nie jest świadomy metody używanej do 
kontaktu z Ra. Jednakże jej pragnienie było szczególnie silne na początku 
tej pracy, aby ta praca się urzeczywistniła. W ten sposób nieumyślnie 
opuściła ciało fizyczne żółtego promienia nieco przedwcześnie. 

W tym stanie przedmiot został upuszczony na instrument, który nazywasz 
mikrofonem z przypinką. Nieoczekiwany kontakt spowodował uraz 
mięśni klatki piersiowej i radzimy trochę opieki w zależności od tego 
działania, by uniknąć stresu, aby uraz mógł się zagoić.  

Istnieje metafizyczny składnik tego urazu i dlatego chcieliśmy być 
całkowicie pewni, że wszystkie części środowiska zostały oczyszczone. 
Ponieważ to miejsce pracy nie ma swojego zwykłego poziomu ochrony, 
użyliśmy waszego oddechu, aby tak oczyścić zagrożone środowisko. 

103.17 P Y T A J Ą C Y  Czy powodem braku zwykłego poziomu ochrony jest fakt, że 
minęło sporo czasu, odkąd tu pracowaliśmy? 

R A  Jestem Ra. Nie. 
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103.18 P Y T A J Ą C Y  Jaki jest powód? 

R A  Jestem Ra. Brak regularnego powtarzania tzw. Rytuału Wypędzającego 
to brak, o którym mówiliśmy. 

103.19 P Y T A J Ą C Y  Wychodzę z tego, że najwłaściwsze byłoby codzienne 
odprawianie Rytuału Wypędzania w tym pomieszczeniu. Czy to jest 
poprawne? 

R A  Jestem Ra. To jest do przyjęcia. 

103.20 P Y T A J Ą C Y  Nie chcę przemęczać instrumentu. Dochodzimy do końca 
czasu. Zapytam tylko, czy jest coś, co możemy zrobić, aby poprawić 
kontakt lub sprawić  by instrument czuł się bardziej komfortowo, lub czy 
jest coś jeszcze, co Ra mógłby powiedzieć w tej chwili, co mogłoby nam 
pomóc? 

R A  Jestem Ra. Uważamy, że ustawienia są dość skrupulatnie 
obserwowane. Jesteście sumienni. Kontynuujcie wspieranie, jeden 
drugiego, i znajdźcie uwielbienie i dziękczynienie, które wytwarza 
harmonia. Odpocznijcie od trosk i bądźcie weseli. 

Jestem Ra. Zostawiam was chlubiących się miłością i światłem Jedynego 
Nieskończonego Stwórcy. Dlatego idźcie naprzód, radując się mocą i 
pokojem Jednego Nieskończonego Stwórcy. Adonai. 
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104.0 R A  Jestem Ra. Pozdrawiamy was w miłości i w świetle Jedynego 
Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz. 

104.1 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś najpierw podać mi stan instrumentu? 

R A  Jestem Ra. Odczyty są nieco mniej zniekształcone w kierunku 
fizycznego bankructwa i utraty energii życiowej niż przy poprzednim 
pytaniu. W tych odczytach nadal istnieje znaczne zniekształcenie. 

104.2 P Y T A J Ą C Y  Instrument chciałby wiedzieć, jaka jest optymalna ilość 
ćwiczeń aerobiku, chodu i wirowania dla jak najlepszej kondycji w tym 
czasie? 

R A  Jestem Ra. Odpowiemy na dwa sposoby:  

Po pierwsze, odnosząc się do ogólnego przypadku, który w różnym 
stopniu odnosi się do tego instrumentu, każdą formę ćwiczeń jest dobrze 
wykonywać około trzy do czterech razy w tygodniu. Ilość ćwiczeń, 
wyrażona jako jedna suma, wynosi około jednej godziny na dobę. 

Teraz odpowiadamy w drugi sposób, zniekształcony w tej odpowiedzi z 
powodu podwójnych warunków żółtego promienia, trudności fizycznych 
i zniekształcenia kompleksu umysłu. Wirujące wody muszą być 
postrzegane jako odpowiednie cztery do pięciu razy w tygodniu. 
Chodzenie i ćwiczenie tyle, ile jest to pożądane przez istotę. Łączna ich 
suma w żadnym wypadku nie powinna przekraczać dziewięćdziesięciu 
minut na dobę. 

Fizyczne ciało żółtego promienia doświadcza tak zwanych zmian 
toczeniowych w wielu tkankach mięśniowych, a także w niektórych 
narządach. Ćwiczenie przywraca marnującą się siłę fizyczną mięśni. Pod 
pewnymi względami chodzenie jest bardziej odpowiednim ćwiczeniem ze 
względu na bliskość istoty do stworzeń drugiej gęstości, szczególnie drzew. 

Jednakże mieszkanie, którym się cieszycie, nie daje takiej możliwości, a 
zamiast tego oferuje bliskość tworów kompleksów umysłu/ciała/ducha. 
Nie zaspokaja to mentalnych/emocjonalnych potrzeb tej istoty, chociaż 
daje ten sam fizyczny rezultat. Ćwiczenie spełnia więcej 
mentalnej/emocjonalnej potrzeby ze względu na zamiłowanie istoty do 
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rytmicznych ekspresji ciała, takich jak te, które można znaleźć w 
wysiłkach sportowych pochodnych systemu artefaktów, który jest znany 
wśród waszych ludzi jako taniec.1 

Sugerujemy, aby grupa wsparcia zachęcała do wszelkich ćwiczeń z 
wyjątkiem tych, które przekraczają limit czasu, co już jest daleko poza 
fizycznymi ograniczeniami tego kompleksu ciała.  

To sposób zniekształcenia, który aby móc zrównoważyć to zniekształcenie 
należy go zaakcentować. Tak więc, przemęczenie ciała może, przy 
odpowiedniej motywacji, powodować brak deficytu, w którym to 
momencie należy wprowadzić w życie mniejsze ograniczenia ćwiczeń. 

104.3 P Y T A J Ą C Y  Instrument ustalił, że niemądre użycie jej woli jest jej 
używaniem bez elementów radości i wiary i stanowi męczeństwo. Czy Ra 
mógłby to skomentować, proszę? 

R A  Jestem Ra. Cieszymy się, że istota zastanowiła się nad tym, co zostało 
przekazane. Skomentowalibyśmy to w następujący sposób: 

Zdrowym jest, aby instrument posiadał wiedzę, która jest mniej 
zniekształcona w kierunku męczeństwa i która jest bogata w obietnice. 
Istota, która jest silna w myśleniu, będzie albo silna w działaniu, albo to, 
co posiada, zostanie usunięte. Tak więc manifestacja wiedzy jest obszarem 
do zbadania przez instrument. 

Chcielibyśmy ponadto zauważyć, że równoważenie – które w przypadku 
tej istoty najlepiej osiąga się w analizie i manifestacji, siedząc w 
kontemplacji ciszy – może być wzmocnione przez manifestowane 
milczenie i brak rutynowej aktywności. Nie możemy iść dalej niż to 
zalecenie uregulowanego czasu wolnego i pragnąć, aby istota odkryła 
fundamentalne prawdy tych zniekształceń tak, jak chce. 

104.4 P Y T A J Ą C Y  Czy jest jeszcze coś, co możemy zrobić, aby złagodzić skurcz 
żołądka i pleców instrumentu? 

R A  Jestem Ra. Największa pomoc jest już udzielana w pełni. Pomocna jest 
zachęta instrumentu do powstrzymania się od smażenia w oleju 
spożywanej żywności. Pomocna jest wesoła harmonia.  

                                                            
1 Ra potrzebował 26 słów, by powiedzieć, że Carla uwielbia tańczyć. 
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Spazmy muszą ustąpić w zależności od pracy promieni indygo oraz, do 
pewnego stopnia, zaleceń wydanych w odpowiedzi na poprzednie 
zapytanie. 

Zaleca się definitywne powstrzymanie się od przekraczania i tak już 
nabrzmiałych granic fizycznych ograniczeń. Infekcja utrzymuje się, a 
objawy są teraz znacznie mniej wymagające leczenia, istota wybrała 
katalizator. 

104.5 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz nam powiedzieć, co jest nie tak z oczami naszego 
kota Gandalfa? 

R A  Jestem Ra. Ten znany jako Gandalf zbliża się do końca swojego 
wcielenia. Jego wzrok przygasa, a błona wodna staje się twarda. Nie jest to 
wygodna okoliczność, ale taka, która nie powoduje prawdziwego 
dyskomfortu dla istoty. 

104.6 P Y T A J Ą C Y  Czy jest coś, co możemy zrobić, aby złagodzić tę sytuację? 

R A  Jestem Ra. Istnieje terapia, która pomogłaby w tej sytuacji. Jednakże 
nie zalecamy tego, ponieważ stan jest łagodniejszy niż leczenie. 

104.7 P Y T A J Ą C Y  Nie rozumiem. Czy mógłbyś wyjaśnić, co miałeś na myśli? 

R A  Jestem Ra. Lekarz alopatycznej tradycji dawałby krople do oczu. Kot 
uzna, że doświadczenie bycia zamkniętym podczas podawania kropli jest 
bardziej zniekształcone niż dyskomfort, który teraz odczuwa, ale który jest 
w stanie w dużej mierze zignorować. 

104.8 P Y T A J Ą C Y  Czy kot w ogóle widzi? 

R A  Jestem Ra. Tak. 

104.9 P Y T A J Ą C Y  No cóż, czy wydaje się, że kot w niedalekiej przyszłości straci 
cały wzrok, czy też jest bardzo bliski śmierci? 

R A  Jestem Ra. Ten znany jako Gandalf nie straci wzroku ani życia w 
większości wirów prawdopodobieństwa przez około trzy sezony. 

104.10 P Y T A J Ą C Y  Czuję się bardzo źle w związku ze stanem kota i bardzo 
chciałbym mu pomóc. Czy Ra może zasugerować coś, co możemy zrobić, 
aby pomóc Gandalfowi? 

R A  Jestem Ra. Tak. 
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104.11 P Y T A J Ą C Y  Co by to było? 

R A  Jestem Ra. Po pierwsze, sugerujemy, że wiry 
możliwości/prawdopodobieństwa obejmują te, w których istota znana 
jako Gandalf ma dłuższe wcielenie.  

Po drugie, sugerowalibyśmy, aby ta istota ukończyła nauki, jeśli tego 
pragnie. W przeciwnym razie może wybrać reinkarnację, aby być z tymi 
towarzyszami, których kochał.  

Po trzecie, istota znana tobie jako Betty ma środki do uczynienia istoty 
bardziej zniekształconą w kierunku komfortu/dyskomfortu. 

104.12 P Y T A J Ą C Y  Chcesz mi powiedzieć, kogo masz na myśli mówiąc Betty? Nie 
jestem pewien, kto to jest. A co by zrobiła Betty? 

R A  Jestem Ra. Ta znana jako Carla ma te informacje. 

104.13 P Y T A J Ą C Y  No cóż, obawiałem się o możliwość przeprowadzki. Gdybyśmy 
się ruszyli, bardzo trudno byłoby Gandalfowi odnaleźć drogę w nowym 
miejscu, jeśli nie widzi. Czy widzi wystarczająco dużo, aby móc odnaleźć 
się w nowym środowisku? 

R A  Jestem Ra. Wizja jest mniej niż wystarczająca, ale prawie 
akomodowana przez wyostrzony zmysł węchu i słuchu. Towarzysze i 
wyposażenie są znajome, można oczekiwać, że nowe środowisko będzie 
zadowalająco akceptowalne w krótkim okresie waszej przestrzeni/czasu. 

104.14 P Y T A J Ą C Y  Czy moglibyśmy zaaplikować krople, o których mówiłeś, które 
pomogłyby mu jego wzrokowi, by nie znalazł... żeby nie był ograniczany? 
Czy jest jakiś sposób, abyśmy mogli to zrobić? 

R A  Jestem Ra. To mało prawdopodobne. 

104.15 P Y T A J Ą C Y  Nic nie możemy zrobić, aby— Czy jest jakaś inna możliwość 
wykorzystania technik wspomagających jego wzrok? 

R A  Jestem Ra. Nie. 

104.16 P Y T A J Ą C Y  Czy ta utrata wzroku— Jaka jest metafizyczna przyczyna utraty 
wzroku? Co do tego doprowadziło? 

R A  Jestem Ra. W tym przypadku składnik metafizyczny jest znikomy. To 
odpowiedni katalizator starości. 
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104.17 P Y T A J Ą C Y  Czy krople, o których mówiłeś, pomogłyby wzrokowi... jak 
bardzo pomogłyby one wzrokowi, gdyby były podawane? 

R A  Jestem Ra. Po okresie aplikacji wzrok poprawiłby się nieco, być może o 
20, a może o 30%. Okolica oka byłaby mniej napięta. Przeciwdziała temu 
gwałtownie wzrastająca sztywność ruchu, tak że trzymanie w nieruchomej 
pozycji jest z konieczności dość niewygodne. 

104.18 P Y T A J Ą C Y  A zatem Ra uważa, że korzyść płynąca z kropli nie byłaby warta 
dyskomfortu kota. To prawdopodobnie… Czy jest jakiś sposób, żeby 
kotu podać środek znieczulający i zakroplić oczy tak, żeby kot nie był 
świadomy, że dostaje krople? 

R A  Jestem Ra. Szkoda wyrządzona przez umieszczenie alopatycznego 
środka znieczulającego w kompleksie ciała tej dającej się zebrać istoty 
znacznie przyćmiewa spokój, który z tego wynika, pozwalający na 
podawanie lekarstw. 

104.19 P Y T A J Ą C Y  Przepraszam, że tak bardzo poruszam ten temat, ale naprawdę 
miałam nadzieję, że wymyślę jakiś sposób, by pomóc Gandalfowi. 
Zakładam zatem, że Ra zasugerował, abyśmy po prostu zostawili rzeczy 
takimi, jakie są. 

Ile mniej więcej kropli trzeba byłoby zastosować, aby uzyskać pomoc dla 
oczu? 

R A  Około 40 do 60. 

104.20 P Y T A J Ą C Y  Czterdzieści do szeście… Co, każdego dnia, raz dziennie, czy 
coś takiego? 

R A  Jestem Ra. Proszę wypuścić oddech ponad piersią tego instrumentu. 

[Zrobiono to zgodnie z poleceniami.] 

104.21 P Y T A J Ą C Y  Czy to zadowalające? 

R A  Jestem Ra. Tak. 

104.22 P Y T A J Ą C Y  Zapytałem, czy krople powinny być podawane raz na dobę. 
Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Zależy to od lekarza alopatycznego, od którego je 
otrzymujesz. 
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104.23 P Y T A J Ą C Y  Jak nazywają się krople? 

R A  Jestem Ra. Mamy trudności. Dlatego powstrzymamy się od 
odpowiedzi na to pytanie. 

104.24 P Y T A J Ą C Y  Przepraszam, że omawiam ten punkt. Bardzo się martwię o 
kota i rozumiem, że Ra radzi, abyśmy ich nie używali. Ja po prostu...  
użyć kropli, ale nie zrobimy tego. Chciałem tylko wiedzieć, czego nie 
robiliśmy, co pomogłoby wzrokowi. Przepraszam za omawianie tego 
punktu.  

Zakończę, pytając Ra, czy masz jakieś dalsze zalecenia w odniesieniu do 
tego zwierzęcia... tego kota? 

R A  Jestem Ra. Radujcie się w jego towarzystwie. 

104.25 P Y T A J Ą C Y  [Wzdychanie.] Kiedy otrzymaliśmy od wydawcy nasz wstęp do 
książki, która pierwotnie nazywała się Prawo Jedności,2 we wstępie Carla 
mówiła o reinkarnacji i dodano zdanie. Napisano: „Bo chociaż pierwotnie 
były częścią nauk Jezusa, zostały ocenzurowane przez cesarzową we 
wszystkich kolejnych wydaniach”. Czy Ra mógłby skomentować źródło 
tego umieszczonego w naszym wstępie? 

R A  Jestem Ra. Podąża to drogą subiektywnie interesujących wydarzeń, 
warunków, okoliczności lub zbiegów okoliczności. 

W tej chwili proponujemy jeszcze jedno pełne zapytanie. 

104.26 P Y T A J Ą C Y  Zakładam, że przed procesem zasłaniania nie było żadnego 
archetypowego planu procesu ewolucyjnego. Całkowicie pozostawiono 
wolnej woli umysłów/ciał/duchów ewolucję w dowolny sposób. Czy to 
jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Nie. 

Jestem Ra. Zostawiamy was w docenieniu okoliczności wielkiej iluzji, w 
której teraz decydujecie się grać na fujarce i tamburynie i poruszać się w 
rytmie. Jesteśmy także graczami na scenie. Scena się zmienia. Akty 
rozbrzmiewają. Znowu zapalają się światła. I w całej tej wielkiej iluzji i w 
następnej i następnej, jest podszyty majestat Jedynego Nieskończonego 
Stwórcy. Wszystko jest dobrze. Nic nie jest stracone. Idźcie naprzód 
                                                            

2  Zobacz przypis dla 84.6, aby uzyskać informacje dotyczące oryginalnych książek. 
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radując się miłością i światłem, pokojem i mocą Jedynego 
Nieskończonego Stwórcy.  

Jestem Ra. Adonai. 



 

SESJA 105. 
19 PAŹDZIERNIKA 1983  

105.0 R A  Jestem Ra. Pozdrawiam was, moi przyjaciele, w miłości i w świetle 
Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz. 

105.1 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś najpierw podać mi stan instrumentu? 

R A  Jestem Ra. Energie witalne tego instrumentu są w znacznie bardziej 
zniekształconym stanie niż za poprzedniego pytania, z władzami woli i 
wiary, które odzyskały swoje znaczące miejsce w egzystencji i równowadze 
tej istoty. Fizyczny deficyt trwa. 

105.2 P Y T A J Ą C Y  Przepraszam, że musimy zadawać tyle pytań konserwacyjnych. 
Wydaje się, że jesteśmy teraz w pomieszanym stanie, jeśli chodzi o nasze 
zdolności do kontynuowania w kierunku, w którym chcielibyśmy, zadając 
pytania dotyczące archetypowego umysłu. 

Uważam za konieczne zapytać, jaka jest przyczyna symetrycznych 
prążków na grzbiecie instrumentu i czy jest coś jeszcze, co możemy zrobić, 
aby wyleczyć instrument z wszelkich stanów, łącznie z tymi pręgami lub 
ich przyczyną? 

R A  Jestem Ra. Pręgi są objawem tego, co było długotrwałym psychicznym 
pozdrowieniem. Możliwość doznania przez tę istotę ogromnej reakcji 
alergicznej na wirusy1 paciorkowca i gronkowca została zaoferowana w 
nadziei, że istota ta zechce opuścić wcielenie. Poprzednie wystąpienie tego 
stanu kompleksu umysłu, które miało miejsce w waszym systemie 
numeracji czasu, w dziewiątym miesiącu, dwunastym dniu waszej obecnej 
planetarnej rewolucji słonecznej, zaskoczyło waszego nieprzygotowanego 
towarzysza z piątej gęstości. Istota jest teraz przygotowana. 

Były dwa przypadki, w których ta istota mógła rozpocząć reakcję, skoro 
przegapiono pierwszą okazję:  

Po pierwsze możliwość oddzielenia się jaźni od innej jaźni w związku z 
wyborem domu. 

Po drugie, ewentualna wizja oddzielonej jaźni od innej jaźni w związku z 
                                                            

1 To są właściwie bakterie. 
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rozwiązaniem przyziemnych więzi związanych z opuszczeniem tego 
mieszkania. 

Obie możliwości oddzielenia siebie od drugiej jaźni spotkały się z 
odmową tej isoty oraz dalszą pracą także na poziomie promienia indygo 
nad unikaniem męczeństwa przy zachowaniu jedności w miłości. 

Tym samym w tym instrumencie doszło do przełamania odporności oraz 
jego układu limfatycznego zaangażowanego w inwazję tych wirusów. 
Możesz zobaczyć pewną korzyść w oczyszczeniu ciała chemicznego żółtego 
promienia instrumentu, aby szybciej pomóc osłabionemu kompleksowi 
ciała w jego próbie usunięcia tych substancji. Techniki obejmują lecznicze 
lewatywy, saunę raz lub dwa razy dziennie oraz energiczne pocieranie 
skóry przez około siedem okresów dobowych. 

Nie mówimy o diecie, nie dlatego, że może nie pomóc, ale dlatego, że ta 
istota spożywa niewielkie ilości jakiejkolwiek substancji i już unika 
niektórych substancji, zwłaszcza świeżego mleka i oleju. 

105.3 P Y T A J Ą C Y  Czy jest jakieś szczególne miejsce, w którym należy energicznie 
pocierać skórę? 

R A  Jestem Ra. Nie. 

105.4 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś mi powiedzieć, co spowodowało nawrót 
problemów z nerkami Jima i co można zrobić, aby go wyleczyć? 

R A  Jestem Ra. Istota, Jim, zdecydowała, że oczyści się sama i w ten sposób 
spędzi czas/przestrzeń i przestrzeń/czas w pogoni i kontemplacji 
doskonałości. Poświęcenie dla tej pracy było zintensyfikowane, aż 
kompleks umysłu/ciała/ducha zadzwonił w harmonii z tą intencją.  

Istota nie pojmowała dosłownego sposobu, w jaki metafizyczne intencje są 
tłumaczone przez kompleks ciała osoby pracującej w całkowitej jedności 
celu. Istota rozpoczęła okres modlitwy, postu, pokuty i radości.  

Kompleks ciała, który nie został jeszcze w pełni wyleczony z zespołu 
nerczycowego, zaczął systematycznie oczyszczać każdy narząd, wysyłając 
cały niedoskonały detrytus2 przez nerki, którym nie podano wystarczającej 
ilości płynu, aby rozcieńczyć uwalniane toksyny. Toksyny pozostały w 

                                                            
2  derytus - drobnoszczątkowa, martwa materia organiczna 
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kompleksie ciała i reaktywowały chorobę czysto fizyczną. W tym nawrocie 
nie ma metafizycznej części. 

Uzdrowienie odbywa się w manifestacji afirmacji  zdrowia kompleksu 
ciała, które, z wyjątkiem niesprzyjających okoliczności, powinno być 
całkowicie skuteczne. 

105.5 P Y T A J Ą C Y  Czy są jakieś kwestie do rozważenia w sprawie domu nad Lake 
Lanier, do którego zamierzamy się przenieść lub specjalne przygotowanie 
inne niż zaplanowane jest wskazane? 

R A  Jestem Ra. Uważamy, że zapytałeś niejasno. Proszę ponownie zapytać. 

105.6 P Y T A J Ą C Y  Planowaliśmy oczyścić posiadłość w lokalizacji Lake Lanier 
przy użyciu technik zaleconych przez Ra we wcześniejszych sesjach,  
dotyczących soli przez 36 godzin itp. Chciałbym wiedzieć, czy to 
wystarczy, czy jest jakiś inny istotny problem związany z przeprowadzką 
do tego domu, który Ra mógłby w tej chwili omówć, proszę. 

R A  Jestem Ra. Oczyszczenie mieszkania, o którym mówisz, powinno 
trwać tylko trzy noce i dwa dni. To mieszkanie jest życzliwe. Techniki są 
akceptowalne.  

Znajdujemy trzy obszary, w których korzystne byłoby stosowanie czosnku 
w sposób opisany poprzednio:  

Po pierwsze, pokój z łóżkiem piętrowym, pod górną leżanką.  

Po drugie, zewnętrzna strona mieszkania zwrócona w stronę drogi i 
skupiona wokół małych skał, około dwóch trzecich długości mieszkania 
od strony podjazdu. 

Po trzecie, sprawa hangaru na łodzie. Sugerujemy cotygodniowe 
oczyszczanie tego obszaru czosnkiem, pokrojoną cebulą i chodzenie po 
obwodzie wypełnionym światłem. Czosnek i cebula, odnawiane co 
tydzień, powinny pozostać na stałe zawieszone na sznurku lub drucie 
pomiędzy wyrobiskami. 

105.7 P Y T A J Ą C Y  Aby nie pomylić się w interpretacji Twoich wskazówek w 
odniesieniu do drugiego obszaru na zewnątrz domu, czy mógłbyś mi 
podać odległość i kompas magnetyczny kierujący się, powiedzmy, z 
dokładnego środka mieszkanie do tej pozycji? 

R A  Jestem Ra. Możemy jedynie w przybliżeniu, ale sugerowalibyśmy 



 SESJA 105. 445 

 

odległość 37 stóp, kurs magnetyczny 84 do 92 stopni. 

105.8 P Y T A J Ą C Y  Wiem, że to nieistotne dla naszych celów, ale z filozoficznego 
punktu widzenia nie chcę robić niczego, by naruszyć Prawo Pomieszania, 
więc nie czuj, że trzeba na to odpowiedzieć, ale zastanawiałem się, jaki był 
warunek, który stworzył konieczność takiego ciągłego czyszczenia 
hangaru? 

R A  Jestem Ra. Intencją jest stworzenie granicy, w obrębie której 
mieszkańcy pasieki nie uznają za konieczne użądlenia, a nawet nie uznają 
tego za obiecujące zamieszkanie. 

105.9 P Y T A J Ą C Y  Mówisz o pszczołach, osach lub stworzeniach tego typu? 

R A  Jestem Ra. Tak jest. 

105.10 P Y T A J Ą C Y  Czy plany i rytuał Jima dotyczący dekonsekracji tego 
mieszkania są wystarczające, czy należy coś dodać lub zmienić? 

R A  Jestem Ra. Żadna zmiana nie jest konieczna. Uwzględniane są punkty 
konieczne do uwzględnienia przy poświęceniu lub dekonsekracji miejsca. 
Możemy zasugerować, aby podziękować i pobłogosławić każdej 
drzewiastej roślinie drugiej gęstości, którą zainwestowałeś podczas pobytu 
w tym mieszkaniu. 

105.11 P Y T A J Ą C Y  Czy jest jakaś inna sugestia, którą Ra mógłby poczynić w 
odniesieniu do jakiejkolwiek planowanej części tej przeprowadzki? I czy 
będziemy mieli jakiekolwiek problemy z kontaktem z Ra w nowym 
mieszkaniu, a jeśli tak, to czy Ra powie nam o tym i co możemy zrobić, 
aby złagodzić jakiekolwiek problemy z kontaktem z Ra w nowej 
[lokalizacji]? 

R A  Jestem Ra. Starannie rozważamy tę odpowiedź, ponieważ zbliża się ona 
do naruszenia wolnej woli, ale uważamy, że bliskość jest akceptowalna ze 
względu na determinację tego instrumentu, by służyć Jednemu 
Nieskończonemu Stwórcy, niezależnie od osobistych okoliczności. 

Jakakolwiek pomoc fizyczna ze strony istrumentu w pakowaniu i 
rozpakowywaniu będzie aktywować reakcje alergiczne, które w większości 
są w tej chwili uśpione. Ta istota jest uczulona na te rzeczy, które są 
nieuniknione w przenosinach w waszej iluzji trzeciej gęstości – to znaczy 
kurz, pleśń itp. Ten znany jako Bob będzie w tym pomocny. Skryba 
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powinien zadbać również o to, aby wypić podwójną ilość płynów, aby z 
kompleksu ciała wypłukać wszelkie toksyny wywołane alergią. 

Nie ma trudności ze wznowieniem kontaktu za pomocą tego 
dostrojonego instrumentu z kompleksem pamięci społecznej, Ra, w 
wybranym mieszkaniu, a właściwie w jakimkolwiek miejscu, po 
dokonaniu fizycznego i metafizycznego oczyszczenia. 

105.12 P Y T A J Ą C Y  Doszedłem do wniosku, że znaczenie jastrzębia, które mieliśmy 
około rok temu, kiedy rozpoczynaliśmy przeprowadzkę po raz pierwszy, 
miało związek z niełagodną naturą, w sensie metafizycznym, domu, który 
wybrałem do przeprowadzki. Jeśli to nie jest problem z Prawem 
Pomieszania, myślę, że byłoby filozoficznie interesujące wiedzieć, czy 
mam rację w tym zakresie. 

R A  Jestem Ra. Jaki ptak przyleciał potwierdzić Ra? Jaki ptak zostałby 
wybrany do ostrzegania? Prosimy pytającego o zastanowienie się nad tymi 
pytaniami. 

105.13 P Y T A J Ą C Y  Możesz powiedzieć, że eksperymentalnie określaliśmy wiele 
rzeczy dotyczących ciała — kolejnej części tarota — i doświadczaliśmy 
niektórych efektów sprzężenia zwrotnego, można powiedzieć, między 
umysłem i ciałem. Wyczuwam, ze wszystkiego, co do tej pory zrobiliśmy 
w odniesieniu do tych efektów, że wielką wartością ciała żółtego 
promienia trzeciej gęstości w tym czasie jest urządzenie, które przekazuje 
umysłowi katalizator, aby stworzyć polaryzację. 

Powiedziałbym, że jest to główna wartość ciała trzeciej gęstości tutaj i 
zapytałbym Ra, czy początkowo zaprojektowano umysł/ciało/duch (nie 
kompleks umysłu/ciała/ducha, ale umysł/ciało/duch) dla doświadczenia 
trzeciej gęstości, czy to było główne zastosowanie ciała żółtego promienia? 
A jeśli nie, jaki był cel ciała żółtego promienia? 

R A  Jestem Ra. Opis, który rozpoczął twoje zapytanie, jest odpowiedni dla 
funkcji kompleksu umysłu/ciała/ducha lub umysłu/ciała/ducha. Pozycja 
w tworzeniu fizycznej manifestacji nie zmieniła się ani odrobinę, gdy 
zasłona zapomnienia została opuszczona. 

105.14 P Y T A J Ą C Y  Zatem ciało żółtego promienia od samego początku było 
projektowane jako to, co Ra nazwał atanorem dla umysłu: urządzenie, 
można by rzec, przyspieszające ewolucję umysłu. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Być może bardziej trafne jest odnotowanie, że fizyczny 
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wehikuł żółtego promienia jest koniecznością, bez której kompleks 
umysłu/ciała/ducha nie może podążać za ewolucją w dowolnym tempie. 

105.15 P Y T A J Ą C Y  Zatem mówisz, że ewolucja tej części osobnika, która nie jest 
żółtym promieniem, nie jest możliwa bez ubrania, w odstępach, ciała 
żółtego promienia. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Nie. 

105.16 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś wyjaśnić moje myślenie na ten temat? Nie do 
końca zrozumiałem Twoje stwierdzenie. 

R A  Jestem Ra. Każdy kompleks umysłu/ciała/ducha lub umysł/ciało/duch 
ma egzystencję jednoczesną z egzystencją tworzenia. Nie jest zależny od 
żadnego fizycznego pojazdu. Jednakże, aby ewoluować, zmieniać się, 
uczyć się i manifestować Stwórcę, potrzebne są fizyczne wehikuły 
odpowiednie dla każdej gęstości. Twoje zapytanie sugerowało, że pojazdy 
fizyczne przyspieszyły rozwój. Bardziej dokładnym opisem jest to, że 
pozwalają na wzrost. 

105.17 P Y T A J Ą C Y  Teraz jako przykład chciałbym wziąć zniekształcenie choroby 
lub niewydolność organizmu przed zasłoną i porównać to z tym po 
zasłonie. Załóżmy, że warunki, których doświadczył na przykład Jim w 
związku ze źle funkcjonującymi nerkami, były doświadczeniem, które 
miało miejsce przed zasłoną. Czy to doświadczenie miałoby miejsce przed 
zasłoną? Czy byłoby inaczej? A jeśli tak, to w jaki sposób? 

R A  Jestem Ra. Gniew rozłąki jest niemożliwy bez zasłony. Brak 
świadomości zapotrzebowania organizmu na płyny jest mało 
prawdopodobny bez zasłony. Decyzja o kontemplacji doskonałości w 
dyscyplinie jest całkiem nieprawdopodobna bez zasłony. 

105.18 P Y T A J Ą C Y  Teraz chciałbym więc zbadać próbkę, powiedzmy, 
zniekształcenia ciała przed zasłoną i jak to wpłynęłoby na umysł. Czy Ra 
mógłby podać przykład, proszę? 

R A  Jestem Ra. Ten ogólny obszar został już omówiony.3 Podsumujemy 
tutaj. 

                                                            
3 Wcześniej omówione w 83.3-5, 83.20 i 105.17. 
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Wzorce dolegliwości, choroby i śmierci są łagodną domeną w ramach 
planu doświadczenia wcielenia. Jako takie, pewne uzdrowienie nastąpi na 
podstawie decyzji umysłów/ciał/duchów, a inkarnacje były doświadczane 
z normalnym zakończeniem choroby śmiercią, zaakceptowaną jako taką, 
ponieważ bez zasłony jasne jest, że umysł/ciało/duch trwa. W ten sposób 
doświadczenia, zarówno dobre, jak i złe, lub radosne i smutne, 
umysłu/ciała/ducha przed zakryciem byłyby blade, bez żywiołowości lub 
ostrego zainteresowania, jakie ono wnosi w kompleksie 
umysłu/ciała/ducha po zakryciu. 

105.19 P Y T A J Ą C Y  Czy pod koniec wcielenia, przed zasłoną, istota wydawała się, 
powiedzmy, fizycznie postarzać jak istoty pod koniec normalnego 
wcielenia w naszej obecnej iluzji — Czy... były pomarszczone i stare, 
czy... czy tak wyglądał Sygnifikator? 

R A  Jestem Ra. Sygnifikator Umysłu, Ciała lub Ducha jest częścią 
archetypowego umysłu i wygląda tak, jak każdy sobie wyobraża, że ma 
wyglądać. Ciało umysłu/ciała/ducha przed zakryciem wykazywało 
wszystkie oznaki starzenia, które zapoznają cię teraz z procesem 
prowadzącym do usunięcia z wcielenia kompleksu umysłu/ciała/ducha z 
trzeciej gęstości. Dobrze jest przypomnieć, że różnica między 
kompleksami umysłu/ciała/ducha a umysłem/ciałem/duchem polega na 
zapominaniu w głębi umysłu. Wygląd fizyczny oraz czynności 
powierzchowne i instynktowne są bardzo podobne. 

105.20 P Y T A J Ą C Y  Zastanawiałem się zatem, jaki jest główny powód zmiany 
wyglądu, którą postrzegamy jako proces starzenia? Próbuję tu odkryć 
podstawowe założenie filozoficzne, mogę strzelać po ciemku i nie zadawać 
pytań poprawnie, ale próbuję dotrzeć do przyczyny projektu tej zmiany 
wyglądu, gdy wydaje mi się, że tak było tak jak to możliwe dla kompleksu 
umysłu/ciała/ducha lub umysłu/ciała/ducha, aby po prostu wyglądać tak 
samo przez całe wcielenie. Czy Ra mógłby wyjaśnić powód tej zmiany? 

R A  Jestem Ra. Kiedy dyscyplina osobowości doprowadziła kompleks 
umysłu/ciała/ducha na piąty, a zwłaszcza na szósty poziom studiów, nie 
jest już konieczne wbudowanie zniszczenia fizycznego wehikułu w jego 
projekcie, ponieważ kompleks ducha jest doświadczany jako wahadłowiec, 
jest świadomy, kiedy osiągnięto odpowiedni stopień intensywności 
uczenia się i przyrostu lekcji.  

W obrębie trzeciej gęstości, niewbudowanie w fizyczny nośnik jego 
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zakończenia byłoby odwrotne do zamierzeń rezydujących w nim 
kompleksów umysłu/ciała/ducha; albowiem w iluzji wydaje się piękniej 
przebywać w iluzji niż zrzucić szatę, która niosła kompleks 
umysłu/ciała/ducha by iść dalej. 

105.21 P Y T A J Ą C Y  Rozumiem więc, że jest tak, powiedzmy, kiedy jednostka 
osiąga podeszły wiek, wtedy staje się dla niej oczywiste w trzeciej gęstości, 
że jest zużyta. Dlatego nie jest przywiązana do tego pojazdu tak mocno, z 
chęcią pozostania w nim, jak przy dobrze wyglądającym, dobrze 
funkcjonującym. 

A więc, po zasłonie, ciało jest zdecydowanie atanorem dla umysłu. Czy 
przed zasłonięciem ciało w ogóle służyło jako atanor dla umysłu? 

R A  Jestem Ra. Tak. 

Możesz zadać jeszcze jedno pełne pytanie. 

105.22 P Y T A J Ą C Y  Uważam, że powinienem zapytać w tej chwili... czy jest coś, co 
możemy zrobić, aby instrument czuł się bardziej komfortowo lub by 
poprawić kontakt? (Od ostatniej sesji nie udało mi się tego uzyskać a 
myślę, że to ważne.) 

R A  Jestem Ra. Zmęcznie grupy równoważy harmonia. To zmęcznie będzie 
trwało w każdych przyszłych okolicznościach podczas waszych wcieleń. 
Dlatego patrzcie na waszą miłość i dziękczynienie za siebie nawzajem i 
zawsze przyłączajcie się do wspólnoty, korygując każdą złamaną nić tego 
uczucia z cierpliwością, pocieszeniem i spokojem.  

Dostrzegamy wszystkie skrupulatnie obserwowane wyrównania i 
podajemy te słowa tylko jako przypomnienie. Wszystko, co można zrobić 
dla instrumentu, wydaje się być robione całym sercem, a sam instrument 
pracuje wytrwale w promienu indygo. 

Wspomnieliśmy wcześniej o pewnych środkach tymczasowych 
dotyczących instrumentu. Jeśli zostaną przyjęte, dodatkowe płyny będą 
wchłonięte przez instrument i pytającego, którego więź z instrumentem 
jest taka, że każda trudność dla jednego z was jest taka sama, w sympatii 
dla drugiego z was. 

Jestem Ra. Zostawiam was radujących się wesoło miłością i światłem, 
mocą i pokojem Jedynego Nieskończonego Stwórcy. Adonai. 



 

SESJA 106. 
15 MARCA 1984  

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

106.1 P Y T A J Ą C Y  Czy mógłbyś najpierw podać mi stan instrumentu? 

R A  Jestem Ra. Parametry tego instrumentu są marginalne, zarówno 
fizyczne, jak i mentalne/emocjonalne. Energia witalna tej istoty jest 
nastawiona na siłę/słabość. 

106.2 P Y T A J Ą C Y  Przez „marginalne” masz na myśli, że… No cóż, ujmę to w ten 
sposób. Co musiałby zrobić instrument, aby znacznie poprawić stan 
marginalny? 

R A  Jestem Ra. Instrument przechodzi przez część doświadczenia wcielenia, 
podczas którego istnieje duże prawdopodobieństwo śmiertelnego 
zniekształcenia lewego układu nerkowego. Mniej ważne, ale zwiększające 
marginalność zniekształcenia w kierunku żywotności, są poważne reakcje 
alergiczne i pobudzanie tego i innych zniekształceń w kierunku 
słabości/siły. Kompleks umysłowy/emocjonalny angażuje się w coś, co 
najlepiej można nazwać niewłaściwym współczuciem. 

106.3 P Y T A J Ą C Y  Czy Ra mógłby zalecić kroki, które powinniśmy podjąć, aby 
złagodzić lub odwrócić warunki, o których właśnie mówiłeś? 

R A  Jestem Ra. Możemy to zrobić. Zniekształcenia nerek podlegają 
afirmacji. Istota, która obecnie rozpoczyna to, co można nazwać inicjacją, 
uwalnia toksyny, a zatem większe ilości płynu, aby pomóc w 
rozcieńczeniu tych toksyn, są pomocne. Alergie są już w dużej mierze 
kontrolowane przez afirmację i prawie stałą pomoc uzdrowiciela znanego 
jako Bob. Dalszą pomoc można uzyskać poprzez przeniesienie 
zamieszkania i przyszłą czujność przed wilgocią przekraczającą zdrową 
ilość w powietrzu, którym oddychacie. 

Zniekształcenia mentalne/emocjonalne są nieco trudniejsze do 
złagodzenia. Jednakże pytający i instrument wspólnie uznają, że jest to 
możliwe dla wykonania takiej pracy. 

106.4 P Y T A J Ą C Y  Jak poważny i krytyczny jest ten problem z nerkami? Czy picie 



 SESJA 106. 451 

 

płynów (zakładam, że najlepsza jest woda) to jedyne, co możemy w tym 
celu zrobić, czy jest coś jeszcze? 

R A  Jestem Ra. Zwróć uwagę na wzajemne powiązania kompleksów 
umysłu i ciała. To jeden z przykładów takiego przeplatania się konstrukcji 
katalizatora i doświadczenia. Okres delikatności nerek jest poważny, ale 
tylko potencjalnie. Jeśli instrument pragnie opuścić to doświadczenie 
wcielenia, naturalna i pozbawiona energii sposobność, aby to zrobić, 
została wbudowana – podobnie jak w okresie, w którym ta sama istota 
faktycznie opuściła doświadczenie wcielenia, a następnie powrót z wyboru 
został inkrustowany.1 

Jednakże pragnienie odejścia i nie bycia już częścią tego szczególnego 
węzła doświadczeń może być i zostało pobudzone. Jest to punkt do 
zastanowienia się nad instrumentem i odpowiedni punkt, aby grupa 
wsparcia była czujna, jeśli chodzi o opiekę nad instrumentem. Tak więc 
umysł i ciało są splecione jak warkocze dziewczęcych włosów. 

Natura tej istoty jest wesoła i towarzyska, więc jest karmiona rzeczami, o 
których wspomnieliśmy wcześniej: różnorodnością doświadczeń z innymi 
jaźniami oraz innymi miejscami i wydarzeniami, które są pomocne, a 
także doświadczeniem uwielbienia i śpiewu, zwłaszcza muzyki sakralnej.  
                                                            

1 Jim pisze: „Po raz pierwszy wspomniane w 63.2–3, Ra odnosił się do 
doświadczenia bliskiego śmierci, które Carla przeżyła, gdy miała 13 lat. Carla była 
cudownym dzieckiem z wieloma wyjątkowymi talentami. Jej rodzice zdecydowali, 
że najlepszym sposobem na rozwijanie jej talentów to nigdy nie 
komplementowanie jej, a jedynie oferowanie konstruktywnej krytyki. Przez całe 
życie Carla nie pragnęła niczego więcej, jak tylko służyć. Ale ponieważ stale 
otrzymywała krytyczne opinie od rodziców, w wieku 13 lat poczuła, że jest porażką, 
która nie może nikomu służyć. Więc modliła się, by umrzeć.  

Sześć miesięcy później jej nerki przestały działać. W szpitalu spodziewano się, że 
umrze i według percepcji personelu tak właśnie było. W tamtym momencie Carla 
nie widziała już siebie w szpitalnym łóżku. Znalazła się na pięknej łące otoczonej 
lasami. Wreszcie wolna od bólu, ucieszyła się. Ale przemówił do niej głos, 
informując ją, że to nie czas, aby odejść. Dano jej do wyboru, czy podzielić swoje 
lekcje na inne życia, czy kontynuować obecne. Postanowiła wrócić, aby dokończyć 
lekcje i zakończyć swoją podróż. 

Natychmiast znalazła się z powrotem w swoim pełnym bólu ciele w szpitalu, 
otoczona lekarzami i pielęgniarkami, którzy gorączkowo pracowali, by przywrócić 
ją do życia. Od tego czasu kontynuowała z poczuciem, że jest na służbie i że ma 
pracę do wykonania, a nawet misję do wypełnienia”. 
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Ta istota zdecydowała się wejść w sytuację czczenia z rolą męczennika, 
gdy po raz pierwszy znalazła się w tej lokalizacji geograficznej. Dlatego 
karmienie przez wielbienie miało miejsce tylko częściowo. Podobnie 
zajęcia muzyczne, choć przyjemne, a więc odżywcze, nie zawierały aspektu 
uwielbienia Stwórcy. 

Instrument jest w stanie względnego głodu tych duchowych domów, 
które porzucił, gdy poczuł wezwanie do męczeństwa i odwrócił się od 
zaplanowanego nabożeństwa w miejscu, które nazywacie Katedrą św. 
Filipa. To również powinno być stopniowo leczone ze względu na 
proponowaną zmianę lokalizacji tej grupy. 

106.5 P Y T A J Ą C Y  W takim razie, jak rozumiem, najlepiej doradzać 
instrumentowi, aby pił dużo więcej płynów. Wyobrażam sobie, że 
najlepsza byłaby woda źródlana. I oczywiście się przeprowadzimy. 
Moglibyśmy ją stąd natychmiast wyprowadzić, powiedzmy jutro, jeśli 
będzie to konieczne. Czy byłoby to znacznie lepsze niż czekanie od dwóch 
do trzech tygodni na alergie i wszystko inne? 

R A  Jestem Ra. Takie decyzje są kwestią wolnego wyboru. Bądź świadomy 
siły harmonii grupy. 

106.6 P Y T A J Ą C Y  Czy jest coś w odniesieniu do obecnego stanu duchowego, 
metafizycznego lub fizycznego tego [adres domu], kóry rozważamy, a Ra 
mógłby nam powiedzieć czy byłoby to szkodliwe dla zdrowia 
instrumentu? 

R A  Jestem Ra. Możemy porozmawiać na ten temat tylko po to, aby 
zauważyć, że istnieją mechaniczne urządzenia elektryczne kontrolujące 
wilgotność. Poziom piwnicy to jedno miejsce, którego charakter jest 
bardzo podobny do tego, którego doświadczyłeś na poziomie piwnicy w 
poprzednim miejscu zamieszkania. Mniej wilgotne warunki usunęłyby 
możliwość rozwoju tych zarodników, na które instrument ma wrażliwość. 
Górne części mieszkania są prawie w każdym przypadku na 
akceptowalnym poziomie wilgotności. 

106.7 P Y T A J Ą C Y  A co z metafizyczną jakością domu? Czy Ra mógłby to ocenić? 

R A  Jestem Ra. Ta lokalizacja jest mocno zniekształcona. Znajdujemy 
akceptowalny opis jakości tego miejsca, który umyka nam bez uciekania 
się do oklepanych słów. Wybacz nasze ograniczenia ekspresji. Miejsce 
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zamieszkania, a zwłaszcza jego tylny aspekt, jest błogosławiony, a anielskie 
obecności były przywoływane przez pewien czas w przeszłości. 

106.8 P Y T A J Ą C Y  Nie jestem pewien, czy rozumiem, co Ra przez to rozumie. Nie 
jestem pewien, czy rozumiem, czy miejsce jest metafizycznie wyjątkowo 
dobre, czy skrajnie negatywne. Czy Ra mógłby to wyjaśnić? 

R A  Jestem Ra. Chcieliśmy podkreślić metafizyczną doskonałość 
proponowanej lokalizacji. Plony takiego przygotowania mogą być 
docenione przez tę grupę. 

106.9 P Y T A J Ą C Y  Czy w takim razie oczyszczanie solą i wodą byłoby konieczne 
dla tej posiadłości? A może byłoby to zalecane, że tak powiem? 

R A  Jestem Ra. Jest zalecane metafizyczne oczyszczenie, jak przy każdej 
przeprowadzce. Bez względu na to, jak dobry jest instrument, zaleca się 
strojenie między każdym koncertem lub pracą. 

106.10 P Y T A J Ą C Y  OK. A jeśli instrument pozostaje poza piwnicą, czy uważasz, że 
wilgotność i warunki fizyczne byłyby wtedy dobre dla instrumentu? Czy 
to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Nie. 

106.11 P Y T A J Ą C Y  Wilgotność... musimy zrobić coś z wilgotnością w całym 
domu, żeby była dobra dla instrumentu. Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Tak. 

106.12 P Y T A J Ą C Y  Wrócę tutaj do kilku punktów, ale muszę zadać pytanie o 
mnie. W tym momencie wydaje się to być krytyczne. Czy Ra może mi 
powiedzieć, co jest ze mną nie tak fizycznie i co to powoduje i co mogę 
zrobić, aby to złagodzić? 

R A  Jestem Ra. Pytający jest także w trakcie dalszej inicjacji. W tej 
przestrzeni/czasie zaznaczona jest możliwość mentalnego/emocjonalnego 
zniekształcenia zbliżonego do tego, które powoduje, że istota staje się 
dysfunkcyjna.  

Co więcej, pojazd chemiczny żółtego promienia pytającego starzeje się i 
ma większe trudności z wchłanianiem potrzebnych minerałów, takich jak 
żelazo i inne substancje, takie jak papaina, potas i wapń. 

Jednocześnie ciało żółtego promienia zaczyna mieć większe trudności z 
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usuwaniem pierwiastków śladowych, takich jak aluminium. Efekt 
energetyzujący pojawił się w okrężnicy pytającego, a zniekształcenia w tym 
obszarze są coraz bardziej znaczące. Wreszcie, w ustach pytającego 
znajduje się niewielki obszar infekcji, który wymaga uwagi. 

106.13 P Y T A J Ą C Y  Czy Ra może zalecić, co powinienem zrobić, aby poprawić 
swój stan zdrowia? 

R A  Jestem Ra. W tym przypadku bardzo mocno zbliżamy się do Prawa 
Pomieszania, ale czujemy, że mówienie jest właściwe ze względu na 
potencjalnie fatalne skutki dla instrumentu. Zatrzymujemy się, by dać 
pytającemu i skrybie kilka chwil przestrzeni/czasu, aby pomóc nam odejść 
od tych zniekształceń, które powodują, że przywołujemy Prawo 
Pomieszania. Byłoby to pomocne. 

[Kilka chwil pauzy.] 

Jestem Ra. Doceniamy wasze próby. Nawet wasze niezrozumienie jest 
pomocne. 

Pytający w niedawnej przeszłości pozwolił na całkowite przeniesienie bólu 
psychicznego/emocjonalnego z pytającego na instrument. Kluczem do 
tego szkodliwego działania było to, że instrument wypowiadał słowa w 
takim znaczeniu, że byłby pytającym i byłby tym silnym; pytający mógłby 
być narzędziem, małym i głupim. Pytający, całkowicie nie znając 
mocnych intencji instrumentu i nie rozumiejąc możliwości takiego 
transferu energii, zgodził się. 

Te dwie istoty były jako jedno przez ponadczasowy okres i 
zamanifestowały to w waszej przestrzeni/czasie. W ten sposób wystąpiło 
szkodliwe działanie. Za zgodą w trosce i ostrożności może to zostać 
cofnięte.  

Zachęcamy do zwrócenia uwagi na dziękczynienie i harmonię ze strony 
pytającego.  

Możemy ogólnie potwierdzić poprzednie zalecenie umiejętności i 
czystości intencji osoby znanej jako Bob i możemy zauważyć chorobę 
współczulną, która wystąpiła z powodu wrażliwości instrumentu. 

Na koniec możemy zauważyć, że dla osoby znanej jako Peter kilka 
aspektów zniekształceń doświadczanych przez pytającego, instrument i 
skrybę może być całkiem oczywistych i raczej po prostu przeniesionych na 
mniejsze zniekształcenia. 
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106.14 P Y T A J Ą C Y  Jak nazywa się Peter? Nie wiem, kim on jest. 

R A  Jestem Ra. Nazwisko, pod którym ta istota chce być znana, to Inman. 

106.15 P Y T A J Ą C Y  Czy Ra poleciłby— Powiem tak: Czy Ra pomyślałby, że 
operacja w moim przypadku byłaby pomocna? 

R A  Jestem Ra. Zakładamy, że mówisz o niedyspozycji okrężnicy i jej 
potencjalnej pomocy ze strony waszych chirurgów. Czy to jest poprawne? 

106.16 P Y T A J Ą C Y  Tak. 

R A  Ponownie, jestem Ra. Proszę dmuchnij na twarz i serce instrumentu. 

[Zrobiono to zgodnie z poleceniami.] 

Jestem Ra. Będziemy kontynuować. Atmosfera została starannie 
przygotowana. Istnieją jednak te elementy, które utrudniają pracę 
instrumentu: neurastenia prawej strony twarzy dołączyła do innych 
pobudzonych artretycznie zaostrzeń bólowych. 

Taka operacja byłaby pomocna w przypadku, gdyby istota wybrała to 
fizyczne oczyszczenie jako wydarzenie, które współdziałałoby ze zmianami 
w mentalnej, mentalnej/emocjonalnej i fizycznej orientacji istoty. Bez 
tego drugiego wyboru zniekształcenie by powróciło. 

106.17 P Y T A J Ą C Y  Teraz podsumowując, co możemy zrobić dla instrumentu: 
poprzez uwielbienie i dziękczynienie oraz harmonię możemy... Czy to 
wszystko, co możemy zrobić, poza doradzeniem jej wypicia sporej ilości 
płynu i przeniesieniem jej w lepszy klimat? Czy mam rację? 

R A  Jestem Ra. Sprawdzamy stwierdzenie i znajdujemy dwa brakujące 
elementy, jeden ważny w stosunku do drugiego. Głównym dodatkiem jest 
zrozumienie natury istoty. Mniej ważne jest, choć może się wydawać, że 
nie jest pomocne; oznacza to, że istota wchłania dużo leków i uważa, że 
jest przydatne by odżywiać się, gdy te substancje są spożywane. Zaleca się 
zastąpienie ciasteczka takimi substancjami, jak sok owocowy, a ponadto 
nie zaleca się spożywania substancji zawierających sacharozę, które nie są 
płynne, w ciągu czterech godzin przed okresem snu. 

106.18 P Y T A J Ą C Y  Moje doświadczenia z osuszaczami wskazują, że 
prawdopodobnie nie da się znacznie obniżyć wilgotności w tym domu za 
pomocą osuszacza, chociaż możemy spróbować. I prawdopodobnie, jeśli 
się tam wprowadzimy, będziemy musieli się wkrótce wyprowadzić. 
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Czy jest coś jeszcze, co należy zrobić, aby dokończyć uzdrowienie 
problemu nerek Jima? 

R A  Jestem Ra. Jeśli zdamy sobie sprawę, że stan ten może utrzymywać się 
jeszcze przez kilka miesięcy po odstawieniu wszystkich leków, wtedy 
zostanie podjęta opieka i wszystko będzie dobrze się utrzymywało. 

Możemy zauważyć, że do zamierzonych celów lokalizacja [adres], wilgotna 
lub sucha, jest nietypowo odpowiednia. Pogłębione obecne 
zniekształcenia instrumentu, które ustąpiły z powodu braku ostrego 
katalizatora, stan miejsca, co do którego przyjęto założenie, jest niezwykle 
korzystny. 

106.19 P Y T A J Ą C Y  Wtedy efekt... mówiłeś o wpływie wilgotności... postaramy się 
zejść z nią jak najniżej, ale mówisz, że wpływ wilgotności jest stosunkowo 
niewielki, gdy wszystkie inne korzystne czynniki są brane pod uwagę w 
odniesieniu do adresu w Louisville? Czy to jest poprawne? 

R A  Jestem Ra. Tak. 

106.20 P Y T A J Ą C Y  Jestem w tym momencie dość zaniepokojony stanem 
istrumentu i muszę zapytać, czy jest coś, czego nie wziąłem pod uwagę w 
odniesieniu do stanu instrumentu? Cokolwiek, co moglibyśmy dla niej 
zrobić, aby poprawić jej stan, poza tym, co zostało już zalecone? 

R A  Jestem Ra. Wszystko jest tutaj z całego serca zorientowane na wsparcie. 
Postrzegaj grupę tak: miejsce w czasie/przestrzeni. W tym prawdziwym 
domu zachowaj zrelaksowane podejście. Śmiejcie się razem i znajdźcie 
radość w sobie i w sobie nawzajem. Wszystko inne jest w pełni 
zrealizowane lub zaplanowane do spełnienia. 

106.21 P Y T A J Ą C Y  Czy sprzątanie domu solą i wodą po przeprowadzce jest tak 
samo skuteczne, jak przed... naszym wprowadzeniem się? 

R A  Jestem Ra. W tym przypadku nie jest to pilny problem metafizyczny, 
ponieważ czas byłby w mniej łagodnej i szczęśliwej atmosferze. Zauważa 
się względną prostotę wykonania tego przed zasiedleniem. Jest to 
nieistotne, z wyjątkiem katalizatora, z którym chcesz się zmierzyć. 

106.22 P Y T A J Ą C Y  Czy możesz mi powiedzieć, jaka była trudność instrumentu z 
jej ostatnią wirówką? 

R A  Jestem Ra. Instrument przybrał mentalną/emocjonalną naturę i 
kompleks zniekształceń pytającego, jak już wcześniej zauważyliśmy. 
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Instrument brał kąpiel w wirujących wodach w zbyt wysokich 
temperaturach i przy prędkościach wibracji, które w połączeniu z ciepłem 
wirujących wód powodują stan lekkiego szoku, jak można by nazwać to 
zniekształcenie. W tym zniekształconym stanie kompleks umysłowy ma 
niewystarczającą ilość tlenu i jest osłabiony. 

W tym stanie instrument, mając zniekształcenie pytającego bez siły 
pytającego, którą można by porównać do noszenia zbroi, zaczął wchodzić 
w ostry epizod psychotyczny. Gdy stan szoku minął, objawy ustąpiły. 
Potencjał pozostaje, ponieważ empatyczna tożsamość nie została 
porzucona, a zarówno pytający, jak i instrument żyją jako istoty w części 
mentalnego/emocjonalnego kompleksu instrumentu. 

Poprosilibyśmy o jeszcze jedno pełne pytanie i przypomninamy 
instrumentowi, że przed pracą należy zarezerwować małą porcję energii. 

106.23 P Y T A J Ą C Y  Chciałbym tylko zapytać, czy jest coś, co możemy zrobić, aby 
pomóc instrumentowi i sprawić by czuł się bardziej komfortowo lub by 
poprawić kontakt? I kiedy Ra najwcześniej poleciłby kolejny kontakt? I na 
pewno byśmy — Ja z pewnością doceniłbym powrót złotego jastrzębia. 
Było to dla mnie dużym pocieszeniem. 

R A  Jestem Ra. Macie pełną swobodę planowania prac. 

Sugerujemy, że natura wszelkich manifestacji jest iluzoryczna, i 
funkcjonalna tylko na tyle, na ile istota odwraca się od kształtu i cienia w 
kierunku Jedynego. 

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



 

EPILOG 
Jesienią 1983 roku przenieśliśmy L/L Research do Cumming w stanie 
Georgia, na północ od Atlanty, gdzie Don był pilotem linii lotniczych 
Eastern Air Lines. Myśleliśmy, że pomoże mu zamieszkanie w okolicy, 
aby nie musiał wykonywać długich dojazdów z Louisville do Atlanty. Ale 
wtedy nic nam się nie układało i to nie był wyjątek. Ruch wokół Atlanty 
był duży i powolny. Jazda na lotnisko z Cumming w stanie Georgia zajęła 
mu tyle samo czasu, co lot z Louisville. Do tego zamarzły rury 
wodociągowe w naszym domu i zmoczyły dywan, co spowodowało pleśń, 
na którą zarówno Don, jak i Carla byli uczuleni. To była dla nas bardzo 
niefortunna przeprowadzka. 

Wiosną 1984 roku byliśmy na tyle w stanie zebrać się jako kolektyw, by 
odbyć to, co okazało się być ostatnią sesją z tymi od Ra. To właśnie 
podczas tej sesji dowiedzieliśmy się, dlaczego Don i Carla mieli takie 
trudności. Ra powiedział, że oboje przechodzą przez inicjację, która sama 
w sobie jest wystarczająco trudna. Ale ten proces inicjacji był znacznie 
trudniejszy przez to, co Ra nazwał „szkodliwą wymianą energii” między 
Donem i Carlą. Carla i ja zauważyliśmy dyskomfort i upadek Dona w 
ciągu ostatniego roku. Powiedziała więc Donowi, że przejmie troskę o to, 
jak przetrwamy kiepską sytuację mieszkaniową, groźbę bankructwa linii 
lotniczych Eastern Air Lines i fizyczne dolegliwości, które narastały w 
obojgu z nich. Potem dodała, że mógłby się zrelaksować i być „małym i 
głupim”, tak jak ona.  

Z całą niewinnością, że taka wymiana energii była możliwa, Don zgodził 
się, bardziej aby ją udobruchać niż cokolwiek innego. Ale Ra powiedział, 
że skoro zarówno Don, jak i Carla „byli jak jedność od zawsze”, nastąpiła 
wymiana energii. Ta akcja doprowadziła do tego, że wszystkie ich 
trudności podskoczyły o kilka stopni. Ra powiedział, że ten wybór 
sprawił, że „problem jednego stał się takim samym dla drugiego z powodu 
sympatii”. Teraz mieli nie tylko własne problemy, nad którymi musieli 
pracować, ale także problemy drugiej osoby. Jestem całkiem pewien, że 
nasz przyjaciel o negatywnej polaryzacji nie miał problemu ze 
znalezieniem wielu celów, z powodu których można było jeszcze bardziej 
zintensyfikować ich trudności.  

Udało nam się rozwiązać problem mieszkaniowy, przenosząc się z 
powrotem do Louisville. Donowi udało się znaleźć i kupić wspaniały, 
stary, dwupiętrowy bungalow z mnóstwem drzew i ogrodem dookoła. 
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Don, przebywając w tym domu w ciągu ostatnich siedmiu miesięcy 
swojego  życia, kontynuował swój fizyczny i psychiczny upadek. 
Pogorszyło się to z powodu szkodliwego transferu energii; nie miał już 
swojej normalnej zbroi światła, która by go chroniła. Zaczął się co raz 
bardziej martwić, mniej jeść, tracić na wadze i nie mógł znaleźć sposobu 
na skorzystanie z rady Ra, by chwalić i dziękować za wszystko, co się 
wydarzyło. Każdy dzień był dla niego gorszy niż poprzedni.  

W czerwcu 1984 r. Don zgłosił się na oddział psychiatryczny miejscowego 
szpitala. Wiedział, że potrzebuje pomocy i próbował ją uzyskać, ale 
mówiąc w skrócie, nie otrzymał jej w szpitalu. 

Przez całe lato i wczesną jesień Carla i ja nie byliśmy w stanie naprawdę 
pomóc Donowi, ponieważ stawał się coraz bardziej dysfunkcyjny 
umysłowo i emocjonalnie. Chociaż próbowaliśmy wszystkiego, o czym 
mogliśmy pomyśleć, wydawało się to bezskuteczne. Don odebrał sobie 
życie 7 listopada 1984 r. W ten sposób zakończył się kontakt z Ra.  

Nasz smutek po śmierci Dona był przytłaczający, mimo że widzieliśmy, że 
to nadchodzi i nic nie mogliśmy na to poradzić. Jednak w ciągu tygodnia 
po jego śmierci Carla dwukrotnie widziała Dona w wizjach na jawie. 
Otaczało go złote światło i powiedział jej, że wszystko, co się wydarzyło, 
wydarzyło się tak, jak powinno, i że wszystko jest w porządku, ale że nie 
będziemy w stanie tego zrozumieć, dopóki nie przejdziemy przez wrota 
śmierci.  

Przez te trzy lata i trzy miesiące kontakt z tymi z Ra był dla naszej trójki 
jak doświadczenia ze szczytu góry [biblijne - przyp tłum.]. Weszliśmy w tę 
wspaniałą przygodę z wielkim pragnieniem służenia innym i byliśmy w 
stanie ukończyć 106 sesji z tymi z Ra, ucząc się, jak radzić sobie w 
prawdziwie magicznej sytuacji, a co więcej, ucząc się radzenia sobie z 
najtrudniejszymi i najtrwalszymi z psychicznych pozdrowień, jakie 
mogliśmy sobie wyobrazić. Patrząc teraz wstecz na tę sytuację, jestem 
zdumiony tym, jak mogliśmy trwać tak długo, jak to nam się udało, z 
naszym wielkim pragnieniem służenia, któremu dorównuje nasza 
magiczna naiwność. Jak powiedział Ra, konieczne było, abyśmy szli 
własną drogą przez wyzwania i niespodzianki, które nas spotkały, 
wzywając światło, aby było naszą tarczą i puklerzem.  

Tak więc wychwalam i składam dziękczynienie Jedynemu 
Nieskończonemu Stwórcy za Dona i Carlę i Ra oraz wszystkich tych, 
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którym mieliśmy zaszczyt służyć, oferując Kontakt z Ra: Nauczanie Prawa 
Jedności. To był wspaniały akt i myślę, że sprawiliśmy, że Stwórca się 
uśmiechnął.  

Jim McCarty 
Kwiecień, 2017 



 

UWAGA NA TEMAT KART TAROTA 
Oryginalna talia, której używał Don Elkins do zadawania pytań, była 
dziełem C. C. Zain, założyciela Kościoła Światła.  

Pierwsza talia C. C. Zaina została wydana w 1918 roku. Została następnie 
zrewidowana w latach 30. XX wieku i wydana jako czarno-biała w latach 
60. XX wieku. To talia z lat 60., której Don, Jim i Carla używali do 
zadawania pytań Ra o archetypowy umysł. Niestety te obrazy są 
niedostępne do przedruku. 

Na kolejnych stronach, pierwsze siedem arkanów w serii to te ponownie 
narysowane przez L/L Research zgodnie z sugestiami Ra. 

Ponieważ L/L Research nie otrzymał zgody na publikację obrazów tarota z 
talii Church of Light, pozostałe obrazy, Arkana 8–22, pochodzą z bardzo 
podobnej talii wykonanej przez George'a Fathmana, wydrukowanej w 
swojej książce "The Royal Road".  
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WIELKIE ARKANA 

MATRYCA UMYSŁU 

Mag 
Arkana I  
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WZMACNIACZ UMYSŁU 

Najwyższa Kapłanka 
Arkana II  
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KATALIZATOR UMYSŁU 

Cesarzowa 
Arkana III  
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DOŚWIADCZENIE UMYSŁU 

Cesarz 
Arkana IV  
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SYGNIFIKATOR UMYSŁU 

Arcykapłan 
Arkana V   
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TRANSFORMACJA UMYSŁU 

Kochankowie lub Dwie ścieżki 
Arkana VI  
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WIELKA DROGA UMYSŁU 

Rydwan 
Arkana VII  
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MATRYCA CIAŁA 

Sprawiedliwość lub Równowaga 
Arkana VIII  
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WZMACNIACZ CIAŁA 

Pustelnik lub Mądrość 
Arkana IX  
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KATALIZATOR CIAŁA 

Koło Fortuny 
Arkana X  
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DOŚWIADCZENIE CIAŁA 

Moc lub Czarodziejka 
Arkana XI  



 WIELKIE ARKANA 473 

 

 

SYGNIFIKATOR CIAŁA 

Wisielec lub Męczennik 
Arkana XII  
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TRANSFORMACJA CIAŁA 

Śmierć 
Arkana XIII  
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WIELKA DROGA CIAŁA 

Umiarkowanie lub Alchemik 
Arkana XIV  
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MATRYCA DUCHA 

Diabeł 
Arkana XV  
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WZMACNIACZ DUCHA 

Wieża 
Arkana XVI  
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KATALIZATOR DUCHA 

Gwiazda lub Nadzieja 
Arkana XVII  
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DOŚWIADCZENIE DUCHA 

Księżyc 
Arkana XVIII   
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SYGNIFIKATOR DUCHA 

Słońce 
Arkana XIX  
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TRANSFORMACJA DUCHA 

Sąd 
Arkana XX  
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WIELKA DROGA DUCHA 

Świat 
Arkana XXI  
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WYBÓR 

Głupiec 
Arkana XXII 



 

 

GLOSARIUSZ 
Adept - ten, który poświęca się poszukiwaniu Stwórcy używając 
dyscyplin osobowości w dziele  wiary i ducha. Po odpowiednim 
zrównoważeniu poprzedzających centrów energii, adept przechodzi w 
promień indygo, aby nawiązać kontakt z inteligentną nieskończonością. 
Adept może sprowadzić inteligentną energię przez bramę indygo,aby móc 
leczyć, uczyć i pracować dla Stwórcy na sposoby , które są jednocześnie 
promienne i zrównoważone. Jednak niezależnie od  zewnętrznej służby, 
głównym zadaniem adepta nie jest działanie, ale bycie. 

Archetypowy umysł - Architektura natury ewolucji umysłu, ciała i 
ducha, zawierająca wszystkie aspekty, które mogą wpływać na umysł lub 
doświadczenie. Jest to zasób w głębi umysłu, który może bardzo pomóc 
adeptowi. Umysł archetypowy nie jest konkretnie planem ewolucji, ale 
jest raczej, gdy zostanie przejrzany, planem bez zniekształcania 
zbudowanej struktury wszystkich wydatków energetycznych i wszystkich 
poszukiwań. 

Biała magia - magia jest ogólnie rytuałem poświęconym pracy z 
niezamanifestowaną istotą, biała magia kieruje tę pracę w kierunku 
doświadczania miłości i radości zjednoczenia ze Stwórcą w celu służby 
innym. Ta miłość lub radość może być wtedy zarówno ochroną, jak i 
kluczem do bramy do inteligentnej nieskończoności i będzie 
promieniować przez całe doświadczenie życiowe pozytywnego adepta. 
Białą magię najlepiej praktykować w grupie, ale może być wykonywane 
przez jednostkę, o ile robi to ze świadomością, że pomoc jaźni w 
polaryzacji w kierunku miłości i światła jest wspomaganiem wibracji 
planety. 

Biegunowość (w świadomości) - Aby pomyślnie ukończyć trzecią 
gęstość, świadomość może i musi zostać spolaryzowana w kierunku 
jednego lub drugiego bieguna: „służba innym” lub „służba sobie". Celem 
polaryzacji jest rozwinięcie potencjału do wykonywania pracy. Ta praca 
napędza ewolucję i pobudza rozwój woli i wiary, tworząc bardziej żywe i 
intensywne doświadczenie poznania samego siebie przez Stwórcę. 
Nazywana osią, wokół której obraca się kreacja, wyższe gęstości wykonują 
swoją pracę z powodu polaryzacji uzyskanej w tym wyborze, aż do szóstej 
gęstości, kiedy polaryzacje są uwalniane.  
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Prawo Jedności nie faworyzuje ani światła, ani ciemności, ale jest dostępne 
w służbie innym i w służbie innym. W szóstej gęstości gęstość jedności, 
pozytywne i negatywne ścieżki muszą się wzajemnie przenikać, ponieważ 
teraz wszyscy muszą być postrzegani jako miłość/światło i światło/miłość. 
Nie jest to trudne dla pozytywnej polaryzacji, która wysyła miłość i 
światło do wszystkich innych jaźni. Istotom spolaryzowanym w służbie 
sobie jest na tyle trudno, że w pewnym momencie biegunowość 
negatywna jest porzucana. 

Centra energii - Siedem promieni lub centrów świadomości, które 
filtrują i przetwarzają energię miłości/światła Jedynego Stwórcy, wciągana 
przez oba bieguny, południowy i północny, systemu energetycznego. 
Każde centrum energetyczne (czy też promień lub czakra) reprezentuje 
etap lub modalność świadomości z własnymi ekspresjami, lekcjami oraz 
ogólnym aspektem tożsamości siebie. Ułożone sekwencyjnie w 
hierarchicznej strukturze CzPŻZNIF (kolory), całe doświadczane życie 
jest przetwarzane przez sekwencję centrów energetycznych. 

Ciała (siedem) - Jednym z warunków wstępnych istnienia 
przestrzeni/czasu jest jakaś forma kompleksu ciała. Każde ciało oferuje 
pojazd do nauki, poruszania się i doświadczania w określonym 
środowisku. Łącznie z obecnym ciałem fizycznym jest siedem 
podstawowych ciał.  

Czerwony promień:  Nieskonstruowany materiał ciała, elementarne 
ciało bez formy, ciało chemiczne. Niemniej jednak, nie jest to układ 
biologiczny kości, tkanek, narządów, mięśni, nerwów, hormonów, 
impulsów elektrochemicznych i tak dalej czyli ludzkie ciało fizyczne. 
Zrozumienie tego podstawowego, nieuformowanego ciała 
materialnego jest ważne, ponieważ istnieją uzdrowienia, których 
można dokonać poprzez proste zrozumienie elementów obecnych w 
fizycznym pojeździe. 

Pomarańczowy promień: Ten czysto fizyczny kompleks ciała 
utworzony bez samoświadomości, ciało w łonie, zanim wejdzie 
kompleks ducha/umysłu. To ciało może żyć bez bycia zamieszkanym 
przez kompleksy umysłu i ducha. Jednakże rzadko tak jest. 

Żółty promień: Ciało, które jest aktywowane w trakcie inkarnacji 
trzeciej gęstości; fizyczny pojazd, jaki znamy teraz, jest zintegrowany z 
umysłem i duchem.  
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Następujące wyższe ciała - często nazywane ciałami subtelnymi - są dostępne 
dla istoty trzeciej gęstości, ale potrzebne są umiejętności i dyscyplina, aby jaźń 
mogła  skorzystać z bardziej zaawansowanych lub lżejszych pojazdów. Nie są 
konieczne do pracy w trzeciej gęstości, ale są przydatne dla adepta.  

Zielony promień: Lżejsze ciało bardziej wypełnione życiem, 
nazywane przez niektóre nauki ciałem astralnym. To ciało zostanie 
aktywowane i będzie się nim cieszyły osoby w cyklu doświadczeń 
czwartej gęstości. 

Niebieski promień: Ciało światła, które można również nazwać 
ciałem dewakanicznym. Istnieje wiele innych nazw tego ciała, 
zwłaszcza w indyjskich sutrach, ponieważ osoby z tej kultury badały 
regiony dostępne dla ciała niebieskiego promienia. 

Promień indygo: Ciało eteryczne lub wrota, czyli ciało twórcy form, 
opisane zarówno jako „analog dla inteligentnej energii”, jak i „bycie 
inteligentną energią”. W tym ciele forma jest substancją; byłoby 
widziane przez nasze oczy tylko jako światło, ponieważ może 
uformować się tak, jak sobie tego życzy. 

Jest to pierwsze ciało aktywowane podczas tego, co nazywamy 
śmiercią (ustanie ciała żółtego promienia). Ciało indygo odgrywa 
również kluczową rolę w zdrowiu i leczeniu, przyjmując pożądaną 
konfigurację i manifestując ją w ciele żółtego promienia. 

Fioletowy promień: Ciało fioletowego promienia może być 
prawdopodobnie rozumiane jako to, co nazwalibyśmy ciałem Buddy 
lub tym ciałem, które jest kompletne. Jest to także ciało aktywowane 
podczas anomalnego momentu zbioru w celu oceny zdolności do 
zbioru istoty.  

Cykle wielkie i główne - trzecia gęstość zaczyna się i kończy w ramach 
wielkiego cyklu, który trwa około 75 000–76 000 lat. Pod koniec 
wielkiego cyklu wszyscy są zbierani niezależnie od ich postępu . Ci, 
którym udało się spolaryzować, przeniosą się do spolaryzowanego domu 
czwartej gęstości. Ci, którzy nie dokonali Wyboru, powtórzą trzecią 
gęstość gdzie indziej. W ramach wielkiego cyklu mamy trzy cykle główne 
trwające około 25 000 lat. 

Dyscypliny osobowości - Najważniejsza praca każdego, kto stał się 
świadomy procesu ewolucji. Sedno dyscypliny osobowości jest trojakie: 
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Po pierwsze, poznaj siebie. Po drugie, zaakceptuj siebie. Po trzecie, stań 
się Stwórcą. 

Dyscyplina osobowości skutkuje ostatecznie całą wiedzą o sobie w mikro- 
i makrokosmosie oraz z precyzyjnie dostrojonym współczuciem i miłością, 
która wszystko postrzega jako miłość. 

Energia witalna - kompleks poziomów energetycznych umysłu, ciała i 
ducha. W przeciwieństwie do energii fizycznej wymaga, aby zintegrowane 
kompleksy wibrowały w użyteczny sposób. Może to być postrzegane jako 
głęboka miłość do życia i docenienie innych jażni i piękna. Bez tej energii 
witalnej nawet najmniej zniekształcony kompleks fizyczny zawiedzie i 
zginie. Z tą miłością, energią witalną lub pędem, istota może trwać, mimo 
iż fizyczny kompleks jest znacznie zniekształcony. Energia życiowa może 
być użyta lub przechowywana, wyczerpana lub zwiększona. 

Entropia duchowa - rodzaj utraty polaryzacji i spójności. Jest to 
szczególnie odczuwalne w przypadku negatywnych kompleksów pamięci 
społecznej ze względu na ich skłonność do niezdolności do działania 
całkowicie jako jedna istota, co powoduje ciągłą dezintegrację ich 
kompleksów pamięci społecznej. 

Forma myślowa - Wzorzec lub trwanie myśli, które w niektórych 
przypadkach mogą wykazywać trwałe metafizyczne lub fizyczne cechy 
odrębne od pierwotnego myśliciela. Cechy fizyczne mogą obejmować byt 
wizualny lub materialny. Formy myślowe mogą być tworzone przez istoty 
świadomie (zazwyczaj istoty o wyższej gęstości) lub nieświadomie, 
szczególnie przez zbiorowy nieświadomy umysł. 

Gęstość - Jeden z siedmiu (lub ośmiu, w zależności od perspektywy) 
wymiarów lub cykli ewolucji w oktawie doświadczenia. Nazywa się to 
„gęstością”, ponieważ każda kolejna gęstość jest gęściej wypełniona 
światłem. Podobnie jak w skali muzycznej, siedem gęstości jest 
zgrupowanych razem w oktawę, gdzie ósma gęstość rozpoczyna pierwszą z 
następnej oktawy w nieskończonym ciągu oktaw. Każda gęstość 
reprezentuje kwantowe widmo wibracyjne lub część inteligentnej energii a 
każdy cykl gęstości albo przechodzi do następnej gęstości, zgodnie z 
ustalonym, podobnym do zegara, rytmem inteligentnej energii. 

Zaprojektowana przez Logos, każda gęstość doświadczenia oferuje swoje 
własne zestawy lekcji i parametrów, których należy się nauczyć i 
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zrozumieć, aby przekroczyć próg i przejść z jednej gęstości do następnej. 
Każda gęstość ma siedem sub-gęstości. Każda sub-gęstość ma siedem sub-
sub-gęstości. I tak dalej, w nieskończoność.Podstawowe wibracje siedmiu 
gęstości korespondują z siedmioma prawdziwymi kolorami oraz 
siedmioma centrami energetycznymi. 

Informacje ulotne - w kontekście kontaktu z Ra, informacje, które mają 
określony charakter i nie mają metafizycznej zasady lub znaczenia lub nie 
są bezpośrednio związane z ewolucją umysłu, ciała i ducha. Poziom i 
czystość kontaktu zależała od poziomu i czystości poszukiwanych 
informacji. Ulotne i szczegółowe informacje, zwłaszcza jeśli zostały 
podkreślone, były szkodliwe dla pracy. 

Inicjacja - Osoba przejdzie przez wiele inicjacji w trakcie swojej 
inkarnacji. Każdą inicjację można ogólnie scharakteryzować przez 
stwierdzenie, że przekroczono próg, który oddziela poprzednie 
doświadczenie od nowszego. Może to nastąpić w chwili lub przez długi 
czas. Często pojawia się wyzwanie lub trudność związana z 
przekroczeniem progu i potrzebna jest pewna miara woli i wiary. Dla 
niektórych może się to objawiać jako ciemna noc duszy.  

Ra mówi o inicjacji jako o procesie i środkach, dzięki którym kompleks 
umysłu/ciała/ducha staje się oczyszczonym lub wtajemniczonym kanałem 
Prawa Jedności. Umysł, ciało, duch lub wszystko, co powyżej, może 
przejść przez inicjację. Taka wtajemniczona osoba może następnie 
skierować miłość/światło Jedynego Nieskończonego Stwórcy przez bramę, 
aby służyć, niezależnie od tego, czy służba ta jest blaskiem samotności, czy 
magiczną pracą promienia indygo, komunikacją niebieskiego promienia 
lub uzdrawianiem zielonego promienia. 

Inna jaźń - termin Ra odnosi się do istot innych niż jaźń, tj. jestem twoją 
inną jaźnią, a ty jesteś moją inną jaźnią. Jest to również termin, który 
uznaje jedność wszystkich rzeczy, ponieważ każda jest jaźnią, a każda jest 
drugą jaźnią dla siebie i każda jest częścią jednej jaźni: Jedynego 
Nieskończonego Stwórcy. 

Jedna Pierwotna Myśl/Pierwotna Myśl - Wszystkie rzeczy, całe życie, 
całe stworzenie jest częścią Jednej Pierwotnej Myśli. W każdej oktawie ta 
Pierwotna Myśl zawiera zbiory wszystkich doświadczeń Stwórcy przez 
Stwórcę z poprzednich oktaw. Na przykład zbiory z poprzedniej oktawy 
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do naszej obecnej oktawy były sprawnością męskiej/żeńskiej polaryzacji, a 
Stwórca Miłości zamanifestował się w umyśle, ciele i duchu. 

Karma - Ra porównuje karmę do bezwładności: te działania, które są 
wprawiane w ruch, będą kontynuowane przy użyciu sposobów 
równoważenia do czasu, gdy zostanie przywołana zasada kontrolna lub 
wyższa, która może być porównana do hamowania lub zatrzymywania. To 
zatrzymanie bezwładności działania można nazwać przebaczeniem. Te 
dwie koncepcje są nierozłączne. W przebaczeniu leży zatrzymanie koła 
działania, czyli tego, co nazywasz karmą. Działania podejmowane 
świadomie bez miłości wobec innych istot to takie, które mogą generować 
karmę. 

Katalizator - Neutralny inicjator, który, gdy jest używany, oferuje naukę 
(zwłaszcza przez lekcje wybrane przed wcieleniem), ułatwia ewolucję, 
rozwija wolę i wiarę, przyspiesza doświadczenie i polaryzuje istotę trzeciej 
gęstości. Zasadniczo wszystko to codociera do zmysłów i wszystko to, co 
zwraca uwagę istoty , jest katalizatorem, chociaż inne jaźnie są głównym 
mechanizmem katalizatora, służące jako lustra, które oferują odbicia 
owoców istnienia. 

Kompleks - Termin używany przez Ra zasadniczo jako rzeczownik w 
taki sam sposób, jak definiuje go słownik Merriam-Webster: „Całość 
złożona ze skomplikowanych lub wzajemnie powiązanych części”. Ra 
mówi o tym w ten sposób w kontekście archetypów: „Kompleks pojęciowy 
jest kompleksem pojęć, tak jak cząsteczka jest złożoną strukturą składającą 
się z więcej niż jednego rodzaju węzła energii lub atomu”. 

Niektóre przykłady obejmują: kompleks umysłu/ciała/ducha, kompleks 
umysłu, kompleks ciała, kompleks ducha, kompleks pamięci społecznej, 
wibracyjny kompleks dźwięku i wiele innych. 

Może również oznaczać kopmleks czegoś. Użyty w ten sposób może 
oznaczać albo całość złożoną z wzajemnie powiązanych części (jak w 
powyższej definicji) lub zbiór wielu rzeczy, np. „kompleks myśli, 
pomysłów i działań.” 

Kompleks duchowy - Pola siły i świadomości, które są najmniej 
zniekształconym kompleksem umysłu/ciała/ducha (ale które mogą być 
realizowane na wiele zniekształconych i niezintegrowanych sposobów 
przez kompleksy pól energetycznych umysłu i ciała). Kiedy inteligentna 
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energia umysłu i ciała są zrównoważone, kompleks duchowy działa jako 
dwukierunkowy kanał, ścieżka, prom lub komunikator, przez co 1) 
napływy z różnych uniwersalnych, planetarnych i osobistych źródeł mogą 
być kierowane do korzeni świadomości, i 2) świadomość może być 
skierowana do bramy inteligentnej nieskończoności. Uzdrawianie jest 
uświadomieniem sobie i niezakłóconym otwarciem umysłu i ciała na te 
duchowe napływy. 

Pozorne dodanie kompleksu duchowego następuje, gdy byty drugiej 
gęstości (kompleksy umysłu/ciała) stają się samoświadome, stając się w ten 
sposób kompleksami umysłu/ciała/ducha i wkraczając w trzecią gęstość, 
pierwszą gęstość swiadomości ducha. Ten dodatek jest raczej pozorny niż 
rzeczywisty, ponieważ jest po prostu urzeczywistnieniem kompleksu 
duchowego, który był zawsze dostępny we wzmocnieniu. 

Kompleks pamięci społecznej - gdy zbiór powiązanych istot, zwany 
kompleksem społecznym, osiąga punkt jednej orientacji lub 
poszukiwania, staje się  kompleksem pamięci społecznej. W kompleksie 
pamięci społecznej doświadczenie każdej istoty jest dostępne dla całości, 
tworząc  pamięć grupową , która staje się dostępna dla całego kompleksu 
społecznego. Jest to generalnie osiągane w czwartej gęstości przez grupy 
pozytywne i negatywne. Zaletą tego kompleksu jest względny brak 
zniekształcenia w rozumieniu bytu społecznego i względny brak 
zniekształcenia w podążaniu w kierunku poszukiwania.  

Negatywne kompleksy pamięci społecznej są zorganizowane w ścisłej 
hierarchii na podstawie względnej władzy, a ci, którzy są silniejsi, 
kontrolują i zniewalają słabszych. Pozytywne kompleksy pamięci 
społecznej są zorganizowane w oparciu o jedność, czyli Stwórcę we 
wszystkim. W tym układzie władza i miłość są dzielone, a służba oparta na 
wolnej woli jest dobrowolnie oferowana. 

Kompleks umysłowy - ten aspekt istoty, który zawiera uczucia, emocje, 
myśli intelektualne, wyobrażenia, wyobraźnię, konceptualizację, sny itp. 
Odzwierciedla napływy ducha i wypływy kompleksu ciała. Umysł jest 
określany jako „kompleks” ze względu na zasłonę, która oddziela umysł 
świadomy od nieświadomego. 

Ra opisuje umysł jako posiadający konfigurację warstw lub głębszych 
natur. Intuicja przekazuje indywidualnemu umysłowi informacje z 
głębszych aspektów umysłu rasowego, umysłu planetarnego, umysłu 
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archetypowego i umysłu kosmicznego. Kompleks duchowy wprowadza 
następnie te korzenie umysłu w kontakt z inteligentną nieskończonością.  

Kompleks umysłu/ciała/ducha - termin, którego Ra używa w 
odniesieniu do istot (ludzi) trzeciej gęstości lub wyższej. (Istoty drugiej 
gęstości są określane jako kompleksy umysłu/ciała). Umysł, ciało i duch są 
ze sobą nierozerwalnie powiązane i nie mogą istnieć, jedno bez drugiego. 
Praca trzeciej gęstości odbywa się poprzez wzajemne oddziaływanie tych 
trzech składników, a nie przez żaden z nich osobno. 

Charakter umysłu, ciała i ducha jako kompleksu (składający się z pozornie 
oddzielnych i odrębnych komponentów lub części) jest wynikiem 
zasłonięcia. Istoty przed zasłoną były po prostu umysłem/ciałem/duchem 
(nie jako kompleks). 

Kompleks wibracyjny dźwięku (kompleks wibracji dźwiękowych) 
– Czasami używany przez Ra jako określenie „słowa”, często używane w 
odniesieniu do nazw. 

Konfederacja (Planet w służbie Nieskończonemu Stwórcy) - 
Konfederacja Planet (często nazywana „Konfederacją” w skrócie) to grupa 
składająca się z około pięćdziesięciu trzech cywilizacji, obejmująca około 
pięćset świadomości planetarnych, razem z bytami z wewnętrznych 
planów Ziemi i absolwentów ziemskiej trzeciej gęstości. Jest to prawdziwa 
Konfederacja, ponieważ jej członkowie nie są podobni, ale wszyscy są 
sprzymierzeni w służbie zgodnie z Prawem Jedności. W tej Konfederacji 
każdy ze składowych kompleksów pamięci społecznej dobrowolnie 
umieszcza swoje zbiorcze dane w centralnym repozytorium, które staje się 
dostępne dla wszystkich członków.  

W galaktyce jest wiele Konfederacji, ale prawie we wszystkich 
przypadkach termin ten odnosi się do tej, która obecnie służy Ziemi. 

Podczas gdy ich odpowiednik, Imperium Oriona, wzywa siebie do 
podboju, Konfederacja Planet czeka na wezwanie do służby. 

Kontakt mieszany - Jest możliwe dla  pozytywnie zorientowanego, ale 
niedostrojonego i skonfundowanego kanału odbieranie zarówno 
pozytywne, jak i negatywne komunikaty. Jeśli kanał u podstawy swojego 
pomieszania jest zorientowany na służbę innym, negatywne źródła mogą 
wywrzeć wrażenie wiadomościami, które mówią o nadejściu zagłady i dają 
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powód do strachu. Wiele kontaktów czanelingowych było 
zdezorientowanych i autodestrukcyjnych, ponieważ kanały te były 
zorientowane na służbę innym, ale pragnąc uzyskać dowód, były otwarte 
na zwodnicze informacje krzyżowców, którzy byli w stanie zneutralizować 
skuteczność kanału. Dostrojenie i kwestionowanie [kontaktu] są zawsze 
zalecane dla kanałów zorientowanych pozytywnie. 

Krystalizacja (krystalizować, skrystalizowana istota) - Używane w 
odniesieniu do centrów energii lub samych istot. Jak to Ra opisuje, gdy 
struktura krystaliczna jest uformowana z materiału fizycznego, pierwiastki 
obecne w każdej cząsteczce są związane w sposób zregularyzowany z 
pierwiastkami w innych cząsteczkach. W ten sposób struktura jest 
regularna i po pełnej i doskonałej krystalizacji ma określone właściwości. 
Nie odłamie się ani nie pęknie; jest bardzo silna bez wysiłku; i jest 
promienna, zamieniając światło w piękne załamanie, co sprawia 
przyjemność wielu osobom.  

Poprzez konsekwentną pracę nad świadomością przez pewien okres czasu 
(znane także jako „dyscyplina osobowości”), centra energii same stają się 
krystaliczne, tworząc unikalne struktury krystaliczne opisane w 51.8. 

Kwarantanna - około 75 000 lat temu ci, których Ra nazywa 
Strażnikami, przenieśli materiał genetyczny populacji Marsa trzeciej 
gęstości ze zniszczonego domu na Ziemię. Uznano to za naruszenie 
wolnej woli, zatem kwarantanna została umieszczona wokół Ziemi przez 
Strażników na początku 75 000-letniego wielkiego cyklu trzeciej gęstości. 
Kwarantanna zapobiega zakłóceniom ze strony istot o innych gęstościach, 
z wyjątkiem dwóch okoliczności: po pierwsze, Rada udziela pozwolenia na 
przerwanie kwarantanny, po drugie, istota negatywna korzysta z efektu 
okna.  

Lej obojętności - ścieżka duchowa oparta na wyborze między polaryzacją 
pozytywną i negatywną, lej obojętności to stan pozostawania 
niespolaryzowanym i nie osiąganie transformacji, na którą pozwala 
dokonanie Wyboru. Jest to stan nieświadomości i braku mocy, ślepe 
powtarzanie wzorców. Gdy żadna ze ścieżek nie zostanie wybrana, istota 
będzie nadal otrzymywać katalizator, dopóki nie wytworzy tendencji do 
akceptacji i miłości lub separacji i kontroli.  

Logos (Logosy) - Logos jest Drugim Pierwotnym Zniekształceniem 



 GLOSARIUSZ 493 

 

Prawa Jedności, skupiającym inteligentną nieskończoność poprzez wolną 
wolę na inteligentnej energii, Zasadzie Stwórczej lub Miłości. Każda 
Zasada Stwórcza, Miłość lub Logos projektuje własne stworzenie lub 
system. Każdy Logos wyznacza ścieżki inteligentnej energii, projektując 
prawa naturalne i sposoby ich matematycznego oraz innego wyrażania. Ta 
energia ma charakter porządkujący, który tworzy swoje wzorce w stylu 
holograficznym. 

Kompleks umysłu/ciała/ducha, czyli istota ludzka, raz dostatecznie 
przebudzona, sama jest Logosem - lub, bardziej technicznie, sub-sub-sub-
Logosem. 

Sub-Logos (sub-Logosy) - Jeden Wielki Logos (Pierwotny Logos, 
Wielkie Centralne Słońce), który tworzy oktawę (wszechświat, 
stworzenie), to Logos.  Ra również powszechnie używa terminu 
„Logos” w odniesieniu do galaktycznych Logosów, a zatem używa 
terminu „sub-Logos” w odniesieniu do słonecznych Logosów (ciał 
słonecznych) i „sub-sub-Logos” w odniesieniu do kompleksu 
umysłu/ciała/ducha. Wszystkie poziomy sub-Logosów, tak jak Logos, 
posiadają wolną wolę. W ramach wytycznych lub dróg starszego 
Logosu, młodszy sob-Logos może znaleźć różne sposoby 
różnicowania i udoskonalania doświadczeń bez usuwania lub 
dodawania do tych dróg. Każda istota, która istnieje, jest sub-
Logosem jakiegoś porządku aż do granic każdej obserwacji, ponieważ 
całe stworzenie jest żywe. Każdy jest też Współstwórcą, który w stylu 
holograficznym zawiera całość. 

Ra może czasami używać przedrostka „sub” w sposób 
niekonsekwentny, chociaż jest on zawsze używany do wskazania 
hierarchicznej architektury Logosów. Jeśli jeden Pierwotny Logos 
oktawy jest postrzegany jako pierwszy lub jako pierwotna warstwa w 
hierarchii Logosu i jest przez to używany jako podstawa dla 
przedrostków „sub”, wówczas sub-Logos może odnosić się do 
następnego poziomu (galaktyczne Logosy), sub-sub-Logos do 
słonecznych Logosów a sub-sub-sub-Logosy do kompleksów 
umysłu/ciała/ducha. (92.22 może być przykładem tej nomenklatury). 

Magia - zdolność do tworzenia zmian w świadomości poprzez wolę lub 
zdolność do świadomego używania nieświadomości. Magia jest dziełem 
adepta; jest to sakramentalne połączenie podejmowane na poziomie 
bramy lub promienia indygo, które karmione są dyscyplinami 
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osobowości. Sercem białej magii (pozytywne użycie magii) jest 
doświadczenie radości z jedności ze Stwórcą, które łączy ciało, umysł i 
ducha z Jedynym Nieskończonym Stwórcą i promieniuje przez całe życie. 

Maldek - To, co znamy jako pas asteroid, to pozostałości dawnej planety, 
która była domem dla aktywnej pierwszej, drugiej i trzeciej gęstości. 
Istnieje wiele nazw, pod którymi ta planeta została zidentyfikowana, ale w 
niektórych kwartałach historii Ziemi (być może niektóre z nich zaginęły) 
najwyraźniej nosiła nazwę Maldek. Populacja trzeciej gęstości Maldeka 
miała cywilizację, która zdobyła wiele informacji technologicznych i 
wykorzystywała je bez dbałości o zachowanie swojej planety, postępując 
zgodnie z drogami wojny i służby sobie, co było szczerze uważane za 
służbę innym. Narastająca dewastacja zniszczyła ich biosferę i 
spowodowała jej rozpad. 

Mars - był kiedyś domem dla aktywnych wibracji pierwszej, drugiej i 
trzeciej gęstości. Tendencje rodzimej populacji trzeciej gęstości do działań 
wojennych spowodowały, że atmosfera stała się niegościnna przed końcem 
jej cyklu. Konfederacja pomogła tym istotom, przenosząc je na początek 
doświadczenia trzeciej gęstości na Ziemi 75 000 lat temu. Ten transfer był 
niezwykły, ponieważ ich materiał genetyczny został zachowany, 
dostosowany i, poprzez swego rodzaju proces klonowania, przeniesiony na 
Ziemię. W konsekwencji kwarantanna planety Ziemia została 
ustanowiona ze względu na ocenę Strażników, że wolna wola tych z Marsa 
została naruszona. 

Medytacja - Ra opisuje medytację jako podstawowy warunek wstępny 
ścieżki poszukiwacza duchowego, ponieważ bez takiej metody odwrócenia 
procesu analitycznego nie można by zintegrować w jedność wielu 
zrozumień zdobytych podczas takiego poszukiwania. Nie poparliby 
najlepszego sposobu medytacji, ale opisali szerokie kategorie: 

1. Medytacja pasywna polegająca na oczyszczeniu umysłu i 
opróżnieniu z chaosu mentalnego, który jest charakterystyczny 
dla kompleksu umysłu człowieka. Jest to skuteczne dla tych, 
których celem jest osiągnięcie wewnętrznej ciszy jako podstawy 
do słuchania Stwórcy. Jest to zdecydowanie najbardziej 
użytecznym rodzajem medytacji w przeciwieństwie do 
kontemplacji czy modlitwy. 

2. Kontemplacja lub rozważenie w stanie medytacji inspirującego 
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obrazu tekstu lub zasady duchowej. 

3. Zdolność woli zwana modlitwą. To, czy jest to rzeczywiście 
pomocna czynność, zależy całkowicie od intencji i celu 
modlącego się. 

4. Rodzaj medytacji, który można nazwać wizualizacją, jest 
narzędziem adepta. Kiedy zdolność do utrzymywania w pamięci 
obrazów wizualnych wykrystalizowała się w adepcie, to adept 
może wówczas, bez zewnętrznych działań, polaryzować się w 
świadomości, co może wpływać na świadomość planetarną. 
Tylko ci, którzy chcą świadomie podnosić wibracje planety, 
uznają wizualizację za szczególnie satysfakcjonujący rodzaj 
medytacji. 

Miłość/Światło (Światło/Miłość) - W nieskończonym wszechświecie 
jest tylko jedna energia: miłość/światło lub światło/miłość lub inteligentna 
energia - wszechświat zbudowany jest z miłości/światła, światła/miłości. 
Jest to energia, która leczy, buduje, usuwa, niszczy, przekształca i tworzy 
ścieżki lub tak zwane prawa naturalne każdego konkretnego wszechświata. 
Ta energia pojawia się jako Miłość (Drugie Pierwotne Zniekształcenie), 
używając Wolnej Woli, tworzy Światło (Trzecie Pierwotne 
Zniekształcenie), stając się w ten sposób miłością/światłem. 

Miłość i światło (podobnie jak miłość i mądrość) nie są czarno-białe, ale 
innymi stronami tego samego medalu. Jest taka sama różnica między 
miłością/światłem i światłem/miłością, jak między nauczaniem/uczeniem 
się i uczeniem się/nauczaniem. Miłość/światło jest aktywatorem, mocą, 
dawcą energii. Światło/miłość to manifestacja, która pojawia się, gdy 
światło zostało nasycone miłością. 

Nieświadomość - część kompleksu umysłu, która znajduje się poza 
percepcją świadomości istoty. Ma różne poziomy i głębokości, od 
osobistego umysłu do kosmicznego umysłu i może zawierać inną 
konfigurację, świadomość lub wolę niż umysł świadomy. Natura 
nieświadomości ma raczej naturę pojęcia niż słowa. Odpowiada 
kobiecemu archetypowi energii, jest reprezentowana przez archetyp 
Najwyższej Kapłanki i jest Wzmacniaczem świadomości. Ra opisuje 
naturę przenikania zasłony nieświadomego umysłu jako „przyrównaną do 
podróży zbyt bogatej i egzotycznej, by rozważać odpowiednie jej 
opisanie”. 
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Niezamanifestowana jaźń - jaźń, która nie potrzebuje innej jaźni, aby 
się zamanifestować lub działać; istota, która istnieje i wykonuje swoją 
pracę bez odniesienia się do innych jaźni lub pomocy od nich. Medytacja, 
kontemplacja i wewnętrzne równoważenie myśli i reakcji są tymi 
działaniami niezamanifestowanej jaźni, podczas gdy rzeczy takie jak ból 
czy choroba są katalizatorem niezamanifestowanej jaźni. W magii pracuje 
się z niezamanifestowaną jaźnią w ciele, umyśle i duchu; mieszanka w 
zależności od charakteru pracy. 

Ogólne zbiory (Ukończenie nauki) - Punkt przejścia między 
gęstościami w obrębie oktawy, który działa zgodnie z czymś, co można 
postrzegć jako trójwymiarową podobną do tarczy zegara rozciągniętą na 
całą galaktykę. Gdy galaktyka obraca się lub skręca się, każdy składowy 
układ słoneczny i planeta przemieszczają się przez zaplanowaną gęstość 
doświadczenia. Cykle poruszają się dokładnie tak, jak zegar wybija 
godzinę. Po ukończeniu gęstości lub cyklu w niej, ci, którzy pomyślnie 
nauczyli się lekcji tego cyklu, są zbierani w celu upewnienia się, czy są 
gotowi do przejścia do następnej gęstości. Jest to być może trochę 
analogiczne do zdania egzaminu końcowego na koniec klasy w szkole, aby 
przejść do następnej klasy. 

Oktawa - system gęstości, przez który poruszają się ewoluujące byty i 
kompleksy pamięci społecznej, odbywa się to w ramach większego cyklu 
znanego jako oktawa. Każda oktawa zawiera siedem gęstości, przy czym 
ósma gęstość jest pierwszą gęstością następnej oktawy. Każda oktawa to 
uderzenie serca, które rodzi nowy wszechświat, który zaczyna się w 
pierwszej gęstości i jest ponownie wchłaniany w ósmej gęstości. To, czego 
nauczyliśmy się w jednej oktawie, jest przenoszone do następnej. Uznając 
ograniczenia ich wiedzy, Ra zakłada, że istnieje nieskończona liczba 
oktaw, że oktawy są bez czasu; to znaczy, istnieje siedem gęstości w 
każdym stworzeniu,w nieskończoność. 

Ponieważ kreacja może mieć pewne cechy fraktalne, Ra czasami odnosi się 
do indywidualnych gęstości, sub-gęstości, a nawet do pewnych cykli 
doświadczenia, jako oktaw. Oktawa jest również synonimem terminów 
wszechświat i stworzenie. 

Orion - Imperium istot i kompleksów pamięci społecznej, które wybrały 
negatywną ścieżkę. Podczas gdy Konfederacja Planet jest zorganizowana 
jako konfederacja sojuszy, które dzielą władzę i służbę na podstawie 
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jedności wszystkich rzeczy, Grupa Oriona organizuje się w oparciu o siłę 
przeciwko sile, ustanawiając hierarchię gdzie silniejsi kontrolują słabszych. 
Konfederacja uczy jedności i służby innym; Imperium Oriona uczy 
separacji i służby sobie. Robią to, wzywając siebie do podboju, próbując 
sprowadzić istoty i planety trzeciej gęstości do swojej owczarni, używając 
różnych środków manipulacji i zniewolenia. Odbywa się to poprzez 
znajdowanie i ustanawianie elity oraz zmuszanie innych do służenia elicie. 
Ze względu na problemy nieodłącznie związane ze zderzaniem władzy z 
władzą, duchowa entropia powoduje, że doświadczają oni ciągłego 
rozpadu ich kompleksów pamięci społecznej, stąd ich liczba w dowolnym 
momencie stanowi prawdopodobnie jedną dziesiątą Konfederacji. 

Nazywa się je Orion, ponieważ kompleksy pamięci społecznej z 
konstelacji Oriona mają przewagę i tym samym rządzą innymi członkami. 
Nie jest jasne, czy w konstelacji Oriona znajdują się również pozytywne 
istoty z gwiazd. 

Osobowość magiczna - kiedy wyższa jaźń jest właściwie i skutecznie 
przywoływana w celu wykonania czynności, nazywa się to osobowością 
magiczną. Po tym wezwaniu zostaje utworzony pomost między 
przestrzenią/czasem i czasem/przestrzenią. W konsekwencji wyższe ja 
bezpośrednio doświadcza katalizatora trzeciej gęstości na czas tej pracy. 
Jaźń trzeciej gęstości przyjmuje na siebie coś w rodzaju szaty osobowości 
świadomości, która nadaje magiczną percepcję i moc. 

Płaszczyzny wewnętrzne - podczas gdy ludzie w swoich ciałach 
fizycznych doświadczający inkarnacji w świecie fizycznym znajdują się w 
przestrzeni/czasie lub płaszczyznach zewnętrznych, niefizyczna część 
doświadczenia trzeciej gęstości jest w czasie/przestrzeni lub płaszczyznach 
wewnętrznych. Wewnętrzne płaszczyzny są również doświadczane 
pomiędzy wcieleniami podczas przeglądu i uzdrawiania poprzedniego 
wcielenia oraz planowania nadchodzącego wcielenia. Są też one 
odwiedzane w podczas snu oraz w innych niestandardowych trybach 
świadomości. 

Podwójnie aktywowane (ciała, istoty) - Istoty zebrane z innych planet 
o trzeciej gęstości, które inkarnowały w trzeciej gęstości, aby dokonać 
przejścia z tą planetą do czwartej gęstości. Te istoty nie są wędrowcami w 
tym sensie, że ta sfera planetarna jest ich planetą macierzystą w czwartej 
gęstości. Są pionierami lub prekursorami czwartej gęstości Ziemi. 
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Inkarnują się z aktywowanym podwójnym ciałem trzeciej/czwartej 
gęstości. To ciało przejściowe będzie w stanie docenić energie czwartej 
gęstości, gdy napływy będą wzrastać, bez towarzyszącego mu zakłócenia 
ciała trzeciej gęstości. (Gdyby istota trzeciej gęstości była elektrycznie w 
pełni świadoma czwartej gęstości, pola elektryczne trzeciej gęstości 
zawiodłyby z powodu niekompatybilności.) 

Celem takiej połączonej aktywacji jest, aby takie istoty były do pewnego 
stopnia świadome tych zrozumień czwartej gęstości, których trzecia 
gęstość nie jest w stanie zapamiętać z powodu zapomnienia. Zatem 
doświadczenie czwartej gęstości można rozpocząć od dodatkowej 
atrakcyjności przebywania w niespokojnym środowisku trzeciej gęstości i 
oferowania swojej miłości i współczucia. To przywilej być dopuszczonym 
do tak wczesnej inkarnacji, ponieważ podczas tego zbioru istnieje wiele 
empirycznego katalizatora służącego innym jaźniom. 

W czasie kontaktu z Ra istoty podwójnie aktywowane były ograniczone 
do tych, które zostały zebrane z innych planet. Możliwe, że od tego czasu 
w ich szeregi dołączyły istoty zebrane z Ziemi. 

Pozdrowienie psychiczne (atak psychiczny) - Energetyzacja 
istniejących wcześniej zniekształceń poszukiwacza trzeciej gęstości przez 
byty o wyższej gęstości. Negatywne pozdrowienie może polegać na 
kuszeniu istoty lub grupy istot by oddaliły się od całkowitej polaryzacji w 
kierunku służenia innym i wywyższenia jaźni lub organizacji społecznych, 
z którymi się identyfikuje. W zależności od wibracyjnego charakteru i celu 
pozdrowienia, istota trzeciej gęstości może być pobudzana, blokowana lub 
mogą być akcentowane jej braki równowagi. 

Praca - termin, który ogólnie odnosi się do działania, doświadczenia lub 
służby wykonanej w znaczeniu duchowym i skutecznym. Taka praca 
wymaga polaryzacji w świadomości, dlatego jest wykonywana znacznie 
wydajniej-z większą czystością, intensywnością i różnorodnością- gdy 
istota nieustannie dokonuje Wyboru, polaryzując się w służbie innym lub 
w służbie sobie. Przykłady mogą obejmować subtelną pracę polegającą na 
utrzymywaniu równowagi psychicznej po wielkie dzieło ofiarowania życia 
w służbie jako uzdrowiciel. 

Prawa - chociaż dziedzina fizyki w odniesieniu do sfery materialnej (tj. 
przestrzeni/czasu) jest ograniczonym podejściem do zrozumienia, co Ra 
może rozumieć przez „Prawo”, to definicja może się tam rozpocząć. Prawa 
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naukowe są rozumiane jako podstawowe operacje fizycznego 
wszechświata, które nie zostały zaprojektowane przez człowieka, ale 
zostały przez człowieka odkryte. Wśród ich cech charakterystycznych 
prawa naukowe są weryfikowalne empirycznie, proste, absolutne, stabilne, 
stałe i uniwersalne. Wszystko we wszechświecie musi w jakiś sposób być 
zgodne z tymi prawami lub działać w ramach tych praw.  

Ra wskazuje, że w rzeczywistości istnieje tylko jedno prawo: Prawo 
Jedności. Inne tak zwane prawa są zniekształceniami tego prawa, chociaż 
niektóre z nich są pierwotnymi i niezwykle istotnymi dla postępu 
ewolucyjnego. Niemniej jednak Ra używa słowa „Prawo”, odnosząc się do 
podobnych do prawa zniekształceń Prawa Jedności, takich jak Prawo 
Pomieszania, Prawo Miłości, Prawo Światła itp. Ra wskazuje, że termin 
„prawo” jest wymienny z terminem „droga”. 

Prawdziwy kolor - Częstotliwość, która jest podstawą każdej gęstości, 
każdego koloru mająca specyficzną charakterystykę wibracji zarówno w 
przestrzeni/czasie i w czasie/przestrzeni. Jest to podstawowa wibracja 
gęstości, która jest następnie nakładana i zabarwion  różnymi poziomami 
wibracji w ramach tej gęstości, i przyciąganiem do wibracji następnej 
prawdziwej gęstości koloru. 

Prawo Jedności - Wychodząc poza ograniczenia języka, Prawo Jedności 
można przybliżyć stwierdzając, że wszystkie rzeczy są jednym, że nie ma 
biegunowości, nie ma dobra ani zła, nie ma dysharmonii, ale jest tylko 
tożsamość. Jesteś każdą rzeczą, każdą istotą, każdą emocją, każdym 
wydarzeniem, każdą sytuacją. Jesteś jednością. Jesteś nieskończonością. 
Jesteś miłością/światłem, światłem/miłością. Jesteś.  

Mówiąc inaczej: Wszystko jest jednym. To jest miłość/światło, 
światło/miłość, Nieskończony Stwórca. To jest Prawo Jedności. 

Prawo Odpowiedzialności - Prawo lub droga, która zaczyna być 
urzeczywistniana przez rosnącą zdolność jednostek do pojęcia lekcji, 
których należy się nauczyć w tej gęstości. Jeśli dąży się do przyspieszonego 
lub zwiększonego tempa uczenia się, Prawo Odpowiedzialności wymaga, 
aby większe zrozumienie zostało wprowadzone w życie w chwilowym 
doświadczeniu istoty. Podobnie, im bliżej światła usiłuje się stanąć, tym 
bardziej Prawo Odpowiedzialności wchodzi w życie. Kiedy we 
wcześniejszych cyklach tego doświadczenia trzeciej gęstości katalizatory 
pozostawały niewykorzystane, lekcje nie zostały wyciągnięte, owoce nauki 
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nie zostały zademonstrowane, długość życia znacznie się skróciła, 
ponieważ nie akceptowano prawa zaszczytu/obowiązku. 

Programowanie (wcielenie) - zanim istota stanie się świadoma ścieżki 
ewolucji duchowej, inkarnacja jest automatyczna, a katalizator ma na ogół 
charakter przypadkowy. Kiedy istota staje się świadoma mechanizmu 
ewolucji duchowej (po aktywacji centrum energii zielonego promienia), 
sama istota przed inkarnacją ułoży i umieści te lekcje i istoty niezbędne do 
maksymalnego wzrostu i ekspresji polaryzacji w doświadczeniu 
inkarnacyjnym. Takie programowanie może obejmować: predyspozycje 
genetyczne, dobór rodziców i rodziny, okoliczności życiowe, okres, w 
którym nastąpi inkarnacja, cechy osobowości, lekcje polaryzacji, 
równowagę między miłością a mądrością itp. 

Przestrzeń/czas i czas/przestrzeń - Przestrzeń/czas to widzialna, 
fizyczna sfera, której teraz doświadczamy jako świadome, wcielone istoty. 
To domena fizyki i przysłowiowych pięciu zmysłów. Czas/przestrzeń to 
niewidzialne, metafizyczne sfery, znane również jako płaszczyzny 
wewnętrzne. To jest sfera intencji i nieświadomości. Terminologia jest 
prawdopodobnie oparta na teoriach fizyki Deweya Larsona, używanych 
przez Dona i Ra do połączenia tego naukowego zrozumienia z duchowym 
zrozumieniem.  

Przestrzeń/czas i czas/przestrzeń to złożone i kompletne systemy, które 
tworzą fundamentalne aspekty naszej iluzji. Łączy ich odwrotna zależność 
z powodu nierówności między czasem a przestrzenią. W 
przestrzeni/czasie, przestrzenna orientacja materii tworzy namacalne ramy 
dla iluzji. W czasie/przestrzeni nierówność zostaje przeniesiona na 
własność czasu. 

Te rozróżnienia na przestrzeń/czas i czas/przestrzeń, jak je rozumiemy, nie 
obowiązują poza trzecią gęstością. Jednakże czwarta, piąta i do pewnego 
stopnia szósta gęstość działa w ramach pewnego systemu spolaryzowanej 
przestrzeni/czasu i czasu/przestrzeni. 

Uwaga: Ra używa również terminu „czas/przestrzeń”, aby wskazać upływ 
czasu w znanym nam zegarze i kalendarzu. 

Ra - kompleks pamięci społecznej, który wyewoluował na planecie 
Wenus, doświadczając tam trzeciej gęstości 2,6 miliarda lat temu, po tym 
opuścili planetę i obecnie znajdują się na poziomie ewolucji szóstej 
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gęstości. Ich głównym celem jest nauczanie Prawa Jedności w odpowiedzi 
na wezwanie do służby pochodzące z tej planety. Podjęli historyczne 
próby, włączając w to interakcję z Egipcjanami. Jednak ich nauki zostały 
zniekształcone przez ludy tamtych czasów, a zatem ich głównym celem 
obecnie jest uzdrowienie tych wypaczeń, które zostały nadane Prawu 
Jedności. 

Służba innym (ścieżka pozytywna) - jedna z dwóch ścieżek 
biegunowości wybranych w doświadczeniu trzeciej gęstości. Nazywana 
także ścieżką tego, co jest; miłość, akceptacja i promienność są cechami 
charakterystycznymi pozytywnej ścieżki. Pozytywna ścieżka ma na celu 
zrozumienie jedności wszystkich rzeczy i obraca się wokół zrozumienia, 
przeżywania, akceptowania i łączenia siebie z sobą i z innymi, a wreszcie 
ze Stwórcą . W pragnieniu służenia innym jest fundamentalny szacunek 
dla wolnej woli wszystkich istot, a zatem pozytywna istota oczekuje 
wezwania do służby, służąc tylko w takim zakresie, w jakim jest o to 
proszony. Najlepszym sposobem służenia innym jest ciągła próba 
dzielenia się miłością Stwórcy, taką jaką zna wewnętrzne ja. Ta ścieżka 
próbuje otworzyć i zrównoważyć pełne spektrum ośrodków 
energetycznych. 

Służba sobie (ścieżka negatywna) - jedna z dwóch ścieżek 
biegunowości wybieranych w doświadczeniu trzeciej gęstości. Zwana 
także ścieżką tego, co nie jest; kontrola, manipulacja i absorpcja są cechami 
charakterystycznymi negatywnej ścieżki. Ta ścieżka opiera się na separacji 
i manipulacji, naruszeniu i zniewoleniu wolnej woli wszystkich innych 
jaźni dla korzyści jaźni. Wymaga to pominięcia i zaprzeczenia 
uniwersalnej miłości lub centrum energii zielonego promienia. Tak więc 
pozbawiona empatii jednostka służąca sobie nie czeka na wezwanie do 
służby, ale wzywa samą siebie do podboju.  

Stan transu/kanał - w kontekście kontaktu z Ra, stan, w którym 
kompleks umysłu/ciała/ducha instrumentu opuścił ciało fizyczne i 
pozwolił Ra mówić przez nie w sposób rzekomo niezakłócony obecnością 
przez własne uprzedzenia instrumentu. W tym stanie instrument był 
nieprzytomny i obudził się bez pamięci informacji, które przez nią 
przepływały. 

Starszeństwo wibracji - preferencyjne traktowanie, które nadaje 
priorytet reinkarnacji istotom, które są świadome potrzeby nagięcia 
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umysłu, ciała i ducha w kierunku osiągnięcia podatności na zbiory. 
Można to porównać do umieszczania różnych rodzajów płynów w tej 
samej szklance: niektóre unoszą się na szczyt,  inne opadną na dno. Pojawi 
się wiele warstw istot, a gdy zbliżają się zbiory, osoby wypełnione 
największą ilością światła i miłości w naturalny sposób i bez nadzoru staną 
w kolejce po doświadczenie wcielenia. 

Strojenie - wprowadzanie harmonii, przypominające strojenie 
instrumentu muzycznego. Obejmuje czynności, takie jak doprowadzenie 
centrów energii do harmonijnej równowagi lub dostrojenie jaźni w celu 
dopasowania wibracji kontaktu do czanelingu. 

Światło wirujące w górę - Powszechnie nazywane „praną”, to światło 
jest zawsze obecną energią Stwórcy, która promieniuje na zewnątrz ze 
wszystkich punktów w przestrzeni. Termin „w górę” nie jest wskazaniem 
kierunku, ale wskazaniem koncepcji tego, co sięga do źródła miłości i 
światła (Stwórcy). To właśnie dzięki temu światłu postępujemy w 
ewolucji w kierunku Stwórcy i można do je wzywać i przyciągać wolą 
poszukiwania światła. Różne kształty geometryczne, takie jak piramida, 
mogą wykorzystać to światło do różnych celów. 

Tarot - system 22 obrazów (Wielkie Arkana), po raz pierwszy 
opracowany przez Ra podczas ich doświadczenia w trzeciej gęstości, a 
później przekazany Egipcjanom przez Ra, jest używany jako narzędzie do 
badania archetypowego umysłu i rozwijania magicznej osobowości. Ra 
sugeruje, że Wielkie Arkana nie mogą być używane jako metoda 
wróżenia, ale zamiast tego używane jako środek do badania 
archetypowego umysłu i pozyskiwania wiedzy o sobie przez siebie w celu 
wejścia w głębszą, bardziej przenikliwie urzeczywistnioną chwilę obecną. 

Transfer energii seksualnej - generalnie transfer energii to uwolnienie 
różnic energii potencjalnej we wzmocnionej przestrzeni. Transfer energii 
seksualnej to transfer energii podczas stosunku płciowego między dwiema 
spolaryzowanymi płciowo istotami w zależności od stosunku płci męskiej 
do żeńskiej. Możliwe są zarówno pozytywne, jak i negatywne transfery 
energii seksualnej. Pozytywny transfer energii wymaga, aby obie istoty 
wibrowały na poziomie zielonego promienia. W pozytywnym transferze 
mężczyzna zaoferuje wyładowanie energii fizycznej kobiecie, a kobieta 
uwalnia zmagazynowaną energię psychiczną i emocjonalną. Transfer 
wzajemnie podnosi na duchu i ulepsza oraz oferuje możliwość polaryzacji 
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i służby. Przy starannym rozwoju transfer ten stwarza również możliwość 
otwarcia bramy i przeżycia komunii sakramentalnej ze Stwórcą. 

Uczenie się/nauczanie (nauczanie/uczenie się) - uczenie 
się/nauczanie i nauczanie/uczenie się są terminami odwrotnymi do siebie. 
Nauczyciel jest nauczycielem/uczniem; uczeń uczącym się/nauczycielem. 
Uczyć się jest tym samym, co nauczanie, chyba że nie uczysz tego, czego 
się uczysz; w takim przypadku zrobiłeś niewiele lub nic dobrego. Nie 
można uczyć się/nauczać za kogoś, a jedynie nauczać/uczyć się. 

Wewnętrzne światło - Energia, która mieszka w istocie, ta, która jest 
sercem istoty, przyrodzonym prawem i prawdziwą naturą wszystkich istot. 
Przyciągane siłą wewnętrznego światła, wznoszące się spiralnie światło 
wpada w czerwony promień i porusza się w górę przez centra energetyczne 
istoty, które ma napotkać i na które zareaguje wewnętrzne światło, 
wskazując poziom postępu istoty.  Siła wewnętrznego światła równa się 
sile woli poszukiwania światła. 

Wędrowiec (Bracia i Siostry od Smutku) - Istoty z czwartej, piątej i 
szóstej gęstości, które odpowiadają na wezwanie smutku inkarnując w 
środowisku trzeciej gęstości, aby służyć innym poprzez promieniowanie 
miłością na innych. Wykonując tę służbę, wędrowiec staje się całkowicie 
istotą trzeciej gęstości, a zatem podlega zapomnieniu, które można 
przeniknąć jedynie poprzez zdyscyplinowaną medytację i pracę. Ta 
decyzja niesie ze sobą ryzyko, że wędrowiec zapomni o swojej misji i 
zaangażuje się karmicznie, a zatem będzie musiał kontynuować 
reinkarnację w trzeciej gęstości, aby zrównoważyć karmę. 

Wibracje - termin odnoszący się do: gęstości lub sub-gęstości; dźwięków, 
mowy, lub nazw; stanu umysłu; do czanelowania kontaktu; do całości 
istoty,wzorca zachowania, wzorca zniekształceń,postępu duchowej 
ewolucji  lub procesów myślowych; do metafizycznego stanu miejsca; 
metafizycznego stanu planety i ludów na planecie; do wibracji lub ruchu 
w fizyce, szczególnie do Teorii Wzajemności Deweya Larsona. Ra 
wskazuje, że wszystko, co jest zamanifestowane, jest wibracją, poczynając 
od samego fotonu. 

Wir możliwości/prawdopodobieństwa - Termin używany przez Ra do 
opisania możliwych doświadczeń i scenariuszy w przyszłości (tak jak to 
rozumiemy). Niektóre wiry lub możliwości mogą być silniejsze niż inne, 
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mając większe prawdopodobieństwo rozwinięcia się w oparciu o wybory 
wolnej woli zaangażowanych istot oraz istniejących wzorcach pędu i 
energii. Każdy kompleks możliwości/prawdopodobieństwa istnieje z 
powodu nieskończonych możliwości. Proroctwo można uznać za 
oglądanie różnych wirów możliwości/prawdopodobieństwa, przy czym 
silniejsze wiry są łatwiej dostrzegalne. Wartość proroctwa musi być 
uświadomiona, że jest ono tylko wyrażeniem możliwości. 

Wola - czyste pragnienie; motywacja lub bodziec w jednostce, który 
budzi się i wykorzystuje, gdy jest skierowany na służbę i duchowe 
poszukiwanie. Wola może być również postrzegana jako przyciąganie do 
wznoszącej się spiralnie linii światła kierującej duchową ewolucją. Jest to 
pojedyncza miara szybkości i wybiórczości aktywacji i równoważenia 
różnych ośrodków energetycznych.  Wola może być świadoma lub 
nieświadoma, nieświadome wykorzystanie woli prawdopodobnie 
depolaryzuje jednostkę w jej poszukiwaniu. Zdolność woli została 
znacznie wzmocniona przez zasłonięcie. W połączeniu z wiarą, wola 
poszukującego jest istotnym aspektem wielu aspektów służby i 
poszukiwania, od prostego wykorzystania katalizatora ewolucji po 
otwarcie bramy do inteligentnej nieskończoności. 

Wybór - Podstawową funkcją bardzo intensywnego, bardzo krótkiego 
doświadczenia trzeciej gęstości  jest dokonanie Wybóru: wybrać i 
poświęcić siebie pozytywnej ścieżce służby innym lub negatywnej ścieżce 
służby sobie. Jeśli katalizator trzeciej gęstości zostanie z powodzeniem 
użyty do dokonania Wyboru, to znaczy do polaryzacji i zniekształcania 
świadomości (mierzone jako częstotliwość wibracji 51% w służbie innym i 
95% w służbie sobie), wtedy w czasie zbiorów istota przejdzie z trzeciej do 
czwartej gęstości. 

Wyższa Jaźń (Naddusza) - Istota poza biegunowością w połowie szóstej 
gęstości, która istnieje z pełnym zrozumieniem nagromadzenia 
doświadczeń istoty. Działając z tego, co uważalibyśmy za naszą przyszłość, 
wyższa jaźń jest tobą w połowie szóstej gęstości: końcowym rezultatem 
całego rozwoju doświadczanego przez Ciebie do tego momentu. Każda 
istota - czy to pozytywna, negatywna czy niezdecydowana - ma wyższą 
jaźń. Wszelkie wskazówki otrzymane od wyższej jaźni mogą zostać 
zinterpretowane w pozytywnym lub negatywnym świetle, w zależności od 
biegunowości poszukującego, chociaż negatywna istota, oddzielona od 
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siebie, prawdopodobnie nie będzie szukała takich wskazówek. 

Wyższa jaźń również ściśle współpracuje z istotą pomiędzy inkarnacjami, 
pomagając istocie w osiągnięciu uzdrowienia doświadczeń, których nie 
nauczyli się właściwie oraz pomagając w dalszym programowaniu 
doświadczeń życiowych. Jednak niezależnie od jej działalności, wolna wola 
wcielonej istoty jest najważniejsza w służbie, którą oferuje. 

Zasłona - aspekt świadomości i doświadczenia, który można opisać jako 
oddzielenie świadomego i nieświadomego umysłu, co również skutkuje 
zasłonięciem naszej świadomości od prawdziwej natury Stwórcy. Zasłona 
istnieje w wyniku eksperymentu wczesnych kreacji sub-Logosu. Nazywa 
się to „rozszerzaniem wolnej woli” i skutkuje tak znaczącym wzrostem 
wolnej woli, że istoty bez zasłony były postrzegane jako pozbawione 
wolnej woli. Przed tym wdrożeniem istoty bez zasłony postępowały 
bardzo powoli ścieżką duchowej ewolucji, a stan nie zasłonięty nie sprzyjał 
polaryzacji. Zasłona była tak skuteczna w zwiększaniu polaryzacji, że 
została przyjęta przez wszystkie kolejne sub-Logosy. Warunki stworzone 
przez zasłonę doprowadziły do tego, co Ra nazywa Wyborem, głównym 
celem doświadczenia trzeciej gęstości. 

Zasłona jest półprzepuszczalna i podczas gdy stopniowe podnoszenie 
zasłony jest pracą trzeciej gęstości, całkowite jej zniesienie nie jest. 

Zaszczyt/odpowiedzialność, zaszczyt/obowiązek i vice versa - Każda 
odpowiedzialność to zaszczyt; każdy zaszczyt odpowiedzialnością. 
Obowiązki i powinności nie są postrzegane jako posługi lub 
zobowiązania, do których ktoś jest przykuty w pejoratywnym sensie; 
poszukujący ma raczej wolność przyjęcia odpowiedzialności lub 
obowiązku jako zaszczytu oraz swobodę wypełniania odpowiedzialności 
lub obowiązku jako służby. (Jest zaszczytem/odpowiedzialnością Ra 
pozostać z tymi na Ziemi, aby wyeliminować zniekształcenia wynikające z 
Prawa Jedności). 

Zniekształcenie - Druga definicja „zniekształcenia” podana w słowniku 
Merriam-Webster to „wykrzywenie (czegoś) z naturalnego, normalnego 
lub oryginalnego kształtu lub stanu.” W podobnym sensie Ra używa 
terminu „zniekształcenie”, aby przekazać wykrzywienie, modyfikację, 
fałszywe przedstawienie, lub ukrycie niezróżnicowanej, niewzmocnionej 
inteligentnej nieskończoności w jej czystej postaci czyli Stwórcy. 



506 KONTAKT Z RA: NAUCZANIE PRAWA JEDNOŚCI 

 

Wszystko we wszechświecie jest zatem zniekształceniem, poczynając od 
Pierwszego Zniekształcenia Wolnej Woli, przechodząc do Miłości, 
następnie do Światła, a następnie do stworzonego wszechświata, w tym 
gwiazd, planet, ludzi, przestrzeni, czasu itd. 

„Zniekształcenie” może mieć przypisaną dowolną wartość („dobra”, „zła”, 
„piękna”, „straszna”), ale ostatecznie brakuje mu pozytywnych i 
negatywnych powiązań. Jest używane jako ściśle neutralne określenie, aby 
wskazać, że wszystko, czego doświadczyliśmy w ramach stworzenia jest 
zniekształceniem  Jedynego Stwórcy. 

 

Glosariusz stworzony przez Austina Bridgesa i Gary'ego Beana.  

Definicje te nie mają być ostateczne ani miarodajne. 

Po bardziej szczegółowe omówienie tych terminów sięgnij po przewodnik po 
pojęciach w "Serii zasobów”.  



 

 

UWAGI DOTYCZĄCE INDEKSU 
Poniższy indeks został specjalnie zaprojektowany, aby umożliwić dogłębne 
badanie materiału Kontaktu z Ra i jako taki odbiega od standardowych 
formatów indeksów na kilka sposobów. 

• Numery referencyjne wskazują na konkretny numer sesji i pytania, w 
którym można znaleźć odpowiednie informacje, a nie numer strony. 

• Hasła są wymienione w porządku alfabetycznym, chociaż niektóre z 
podhaseł są uporządkowane na podstawie kontekstu koncepcyjnego 
przedstawionego w materiale. (Na przykład centra energii są 
wymienione od czerwonego, przez pomarańczowy, do żółtego itd. 
we wpisie Centrum energii.) 

• Wymienione odniesienia nie ograniczają się tylko do pytań i 
odpowiedzi, w których termin ten został wymieniony, ale także do 
pytań i odpowiedzi, które mogą nie zawierać tego terminu, ale nadal 
do niego się odnoszą. 

• Ten konkretny indeks jest specyficzny dla Tomu 1 Kontaktu z Ra, 
zawierającego jedynie odniesienia do sesji zawartych na tych 
stronach. Tom 2 zawiera podobnie podzielony indeks. Każdy wpis z 
odniesieniami zawartymi tylko w drugim tomie jest nadal zawarty ze 
wskaźnikiem do tego tomu.  Kompletny i ujednolicony indeks 
zawierający odniesienia do wszystkich 106 sesji kontaktu Ra jest 
dostępny jako niezależna broszura. 

Ten indeks jest tak wszechstronny, jak to tylko możliwe, w zakresie 
możliwości wielu osób, które przyczyniły się do jego stworzenia i 
udoskonalenia. Zawiera łącznie 590 terminów (w tym podstawowych, 
drugorzędnych i trzeciorzędnych), 81 alternatywnych sformułowań, 114 
terminów powiązanych typu „zobacz także” oraz 60 odniesień typu 
„zobacz”, a łącznie ponad 9 000 zestawień pytań i odpowiedzi. Choć jest 
on obszerny, indeks ten należy traktować jako ciągłą pracę w toku i będzie 
on otrzymywał kolejne aktualizacje w przyszłych edycjach. 

Wraz z wolontariuszami odkryliśmy, że czytanie każdego pytania i 
odpowiedzi dla danego terminu jest jednym z najbogatszych sposobów na 
pogłębienie studiowania tego materiału. Mamy nadzieję, że ten indeks 
okaże się przydatnym narzędziem do własnego studiowania wielu 
różnorodnych tematów omawianych w materiale. 



 

 

INDEKS
Adept 3.16, 11.11, 13.23, 39.10, 42.16, 47.8, 48.10, 49.8, 

50.8-9, 50.13, 51.8, 54.14-18, 54.31, 57.24, 59.17, 
61.3, 61.13, 64.10-13, 65.20, 67.28, 69.3, 69.10, 
69.18, 69.20, 71.15-17, 72.17, 73.2-10, 73.14, 
73.19-20, 74.4, 74.6, 74.8-11, 74.13, 74.16, 75.23-
24, 75.27-29, 75.31-32, 75.38, 76.4, 78.32, 80.4, 
80.8-15, 80.18-20, 83.16, 83.18, 84.20, 85.11, 
85.16, 86.7, 88.12, 89.19, 89.29, 90.29, 91.34-37, 
92.8, 92.12, 93.10, 93.14-18, 95.27, 97.9, 99.7, 
99.10, 100.13 
 
Cykl Adepta 
61.2-4, 64.10-13 
 
Rytuały Adepta 
73.7-8, 73.10, 74.4, 89.19, 89.44 
 
Służby Adepta 
49.8, 50.8-9, 74.9-11, 74.16 
 
Narzędzia Adepta 
3.16, 49.8, 50.8-9, 58.3, 76.9, 88.24, 90.29, 91.35, 
97.9 

Akceptacja siebie 5.2, 13.16, 15.2, 15.3, 16.21, 18.5, 22.2, 22.6, 25.2, 
32.14, 40.3, 41.25, 46.10, 47.2, 47.8, 49.6, 52.7, 
57.33, 60.4, 60.8, 66.9, 74.11, 75.13, 82.3, 85.16, 
Zobacz także “Poczucie własnej wartości” 

Aktywacja 3.8, 17.39, 21.9, 23.7, 27.13, 28.1, 30.5, 31.3, 32.6, 
32.14, 34.9-10, 34.16, 35.1, 35.3, 38.5, 39.10, 40.4, 
41.16-19, 42.11, 47.10-15, 48.7, 50.12, 51.9-10, 
52.11, 53.8, 54.5-6, 54.15, 54.31-32, 58.3, 62.29, 
63.8, 63.14, 63.17, 63.19, 63.24-25, 63.32, 65.18-
19, 66.7, 66.14, 72.17, 74.3, 75.19, 75.24, 79.20, 
83.18, 86.7, 91.35, 92.17, 95.19, 97.15 

Akupunktura 49.5 
Alchemik 
(Archetyp) 

Zobacz „Archetypy, Wielka Droga Ciała” 
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Alergia 12.30, 63.3, 83.2, 84.2-3, 97.15, 97.20, 98.3-5, 
98.15, 99.1-2, 101.4, 102.16, 105.2, 105.11, 106.3-5 

Ameryka 
Południowa 

1.5, 2.2, 8.13, 10.15, 14.4, 20.38, 21.24, 21.28, 
22.7, 23.16, 24.4, 45.4, 57.28, 60.15 

Amerykańscy 
Indianie 

10.15 

Anak 18.20, 24.9 
Aniołowie 11.25, 19.7, 48.8, 51.1, 69.5, 90.4, 106.7, Zobacz 

także "Przewodnicy" 
Ankh Crux Ansata 

55.14, 63.32, 92.24, 92.29-30, 93.24, 94.26-27, 
95.27, 96.16-17, 96.19, 96.21 

Archetypiczny 
Umysł 

Zobacz „Archetypowy Umysł” 

Archetypy Kompleksy pojęć 
 
1) Matryca 
Matryca umysłu 
74.4, 78.10-11, 78.33-34, 79.17, 79.20-23, 79.42, 
87.28, 88.24, 89.21, 90.30, 91.17-34, 92.9, 92.13, 
92.18, 92.34 
Matryca ciała 
78.11, 79.17, 79.20, 88.24, 92.18 
Matryca ducha 
78.11, 79.17, 79.20, 80.8-15, 88.24 
 
2) Wzmacniacz 
Wzmacniacz umysłu 
74.4, 78.10-11, 78.34, 79.17, 79.20-24, 79.29, 
79.42, 86.6-7, 87.28, 91.17, 92.9, 92.11-12, 92.18-
35 
Wzmacniacz ciała 
78.11, 79.20, 87.28, 92.18 
Wzmacniacz ducha 
78.11, 79.20, 80.13-15 
 
3) Katalizator 
Katalizator umysłu 
78.35-36, 79.35, 93.7-13, 93.18-20, 94.11, 96.20 
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Katalizator ciała 
81.11, 93.11-12 
Katalizator ducha 
80.10, 80.13, 80.15, 93.11-12 
 
4) Doświadczenie 
Doświadczenie umysłu 
78.37, 79.35, 94.11-16, 94.18-21, 94.23-30, 95.20-
27, 96.21 
Doświadczenie ciała 
81.12 
Doświadczenie ducha 
80.8, 80.10, 80.15 
 
5) Sygnifikator 
Sygnifikator umysłu 
78.10-12, 78.17-20, 79.18-20, 79.36-38, 79.42, 
80.0, 83.19, 88.17, 88.24, 89.26, 92.14-15, 92.18, 
92.34, 97.10-13, 97.16-18, 99.7, 103.11, 103.13 
Sygnifikator ciała 
78.17-20, 79.19-20, 83.19-20, 88.17, 89.26, 92.18 
Sygnifikator ducha 
78.17-20, 79.19-20, 80.16-18, 83.19, 88.17, 89.26 
 
6) Transformacja 
Transformacja umysłu 
79.39-40, 99.8, 99.10, 100.6 
Transformacja ciała 
81.13 
Transformacja ducha 
80.19-20 
 
7) Wielka droga 
Wielka droga umysłu 
79.41, 92.17, 100.7-11, 100.13, 103.10-15 
Wielka droga ciała 
81.14, 103.11 
Wielka droga ducha 
80.21-22, 103.11 
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8) Wybór 
67.30, 77.12-16, 79.31, 88.16, 89.26, 91.16, 95.27, 
Zobacz także "Wybór" 
 
Tarot 
76.6-7, 76.9, 76.12, 77.11-14, 77.21-23, 78.11-12, 
78.19-20, 78.30, 78.37, 79.16, 79.29-31, 79.34, 
88.13-24, 89.14-15, 89.19, 89.21-26, 91.19, 92.7-8, 
92.11, 92.20, 93.7, 93.15-17, 93.21, 96.12, 96.15, 
99.6, 100.6, 105.13 

Arka Przymierza 60.17, 60.19 
Armageddon 24.6 
Astrologia 19.20-21, 61.2-4, 64.13, 76.6, 76.9, 76.12, 88.23, 

89.21, 91.19, 91.25, 92.7, 92.26, 92.29, 93.8, 93.17-
18, 96.15, 96.18, 96.21, 97.9, 100.10, 100.13 

Astronomia Zobacz „Nauki, astronomia” 
Atlantyda 10.1, 10.15, 14.4, 21.28, 22.20-21, 22.27, 23.1, 

23.6, 24.4, 27.1, 45.4, 57.28 
Aura Naruszenie aury 

1.0, 2.3, 30.17, 31.8, 31.10, 33.19, 34.10, 38.5, 
39.3, 48.2, 55.16, 69.19, 90.4 

Biała magia Zobacz „Magia, biała magia” 
Biblia 2.6, 3.2, 3.4, 26.5, 87.3 
Biegunowość 
(ogólne) 

1.1, 1.5, 1.7, 2.2, 4.10, 4.20, 5.2, 8.7, 10.1, 11.20, 
19.16, 19.20, 20.29, 24.8, 25.4, 25.6, 27.6-7, 28.18, 
29.32, 26.38, 31.2, 31.7, 31.10, 31.13, 32.8, 32.10, 
36.18, 39.4, 39.11, 45.10, 49.5, 52.6, 53.3-4, 53.10, 
53.24, 54.133, 54.13, 57.14, 57.33, 58.5, 58.11, 
61.10, 63.7, 63.9, 65.12, 66.5, 66.20, 66.29-31, 
68.15, 69.18, 77.6, 78.13-14, 78.19, 79.7, 79.28, 
79.33, 80.14, 83.3, 84.9, 84.13, 85.4, 85.7, 87.2717, 
87.22, 87.27-28, 89.6, 89.19, 89.26, 89.45, 91.18, 
91.35, 92.20, 95.22-23, 97.5 

Biegunowość (w 
świadomości) 

8.12, 12.25, 16.6-9, 16.15-20, 16.59, 17.1, 17.16-
17, 17.19, 17.23, 17.33, 19.15-19, 20.9-11, 20.17, 
20.26-27, 22.5, 25.1, 25.5, 26.34, 26.38, 27.1, 
28.18-19, 29.10, 29.33, 30.1, 31.2-4, 31.7, 31.12, 
31.14, 32.1-2, 32.14, 33.8-9, 33.11-12, 34.10, 
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34.14, 34.17, 35.1, 35.4-5, 35.8, 36.11-12, 36.14, 
36.16-17, 38.9, 38.14, 41.14, 42.7, 42.9, 42.18, 
44.15-16, 46.7-12, 46.14, 46.16, 47.4-6, 48.6-8, 
49.3-4, 49.8, 50.6-9, 52.7-9, 53.16, 54.19, 54.22, 
55.3-4, 55.7, 57.6, 60.16, 62.15, 62.17, 63.18, 64.6, 
64.16, 65.5, 65.7, 65.12-14, 66.17-18, 66.31, 66.33, 
67.3, 67.7, 67.9-11, 67.26-27, 68.6-8, 68.10, 68.17-
18, 69.3, 69.5, 69.7, 69.9, 69.11, 69.14-15, 69.17, 
70.23, 71.2-3, 71.8, 71.14, 71.16-17, 72.7-8, 73.3-4, 
73.11-12, 73.13, 73.18, 73.22, 74.16, 75.16, 75.19, 
75.35, 77.13, 77.15-17, 77.19-22, 78.8, 78.16, 
78.20, 78.23-26, 79.32-33, 80.5, 80.7, 80.11, 80.15, 
81.29-31, 82.18, 82.21-23, 82.26-29, 83.13, 83.16-
18, 84.16, 84.18, 84.21-22, 85.4, 85.7, 85.9, 85.18-
19, 86.5, 86.7, 86.12, 86.15, 86.18, 86.20, 86.22, 
87.5-8, 87.11-12, 87.14-15, 87.25, 89.25, 89.29, 
89.31, 89.34-35, 89.39-41, 89.44, 90.18, 90.20-23, 
91.23, 91.28-30, 92.5, 92.10, 92.20, 92.22-24, 
92.33-34, 93.3-9, 94.11-13, 94.16, 94.19-23, 95.20, 
95.25-26, 97.13, 97.16-17, 100.3, 100.6, 100.8-9, 
100.13, 101.3, 103.15, 105.13, Zobacz także “Służba 
innym” i “Służba sobie” 

Biologia Zobacz „Nauki, biologia” 
Biorytm 61.2-4, 64.10-14, 89.4-5 
Bitwa wśród gwiazd 
(film) 

23.19 

Blokada centrum 
energii 

9.23, 12.31, 15.9-12, 23.7, 25.1, 26.38, 31.2, 31.9, 
31.14-15, 32.2, 32.14, 38.5, 41.25, 50.2, 50.12, 
51.5, 51.7, 54.11-12, 54.14-15, 54.31-32, 56.3, 
58.5, 60.31, 73.19, 74.6, 84.9-10, 84.18-19, 86.7, 
86.11, 87.18-19, 87.21, 91.35, 98.5, 102.2, 102.9, 
102.11, 103.5 

Błąd Błąd, pomyłka, niepoprawne 
4.13, 8.6, 12.24, 14.34, 17.0, 17.12, 17.17, 18.1, 
18.23, 23.16, 32.1, 32.4, 32.9, 34.5, 44.17, 53.16, 
64.3, 69.17, 69.20, 70.4, 71.6, 73.19, 76.10, 78.1, 
78.26-28, 80.0, 80.8, 85.12, 85.14, 87.17, 91.8 
 
Błąd w transmisji 
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17.0 , 17.12, 18.1, 32.3-4 , 74.2, 74.19, 80.0 , 85.12-
14, 87.17 

Bracia i Siostry 
Smutku 

12.26, 23.10, 52.9, 55.7, 65.7, Zobacz także 
„Wędrowcy” i „Konfederacja Plant” 

Brama do 
Inteligentnej 
Nieskończoności 

Zobacz „Brama do Inteligentmej Nieskończoności” 

Broń (wiązka 
cząstek i 
psychotronika) 

8.7, 65.8 

Bycie / Byt 3.13, 3.18, 7.2, 7.17, 8.1, 9.2, 10.9-10, 11.17, 12.15, 
12.21, 13.17, 13.22, 15.1, 19.3, 19.13, 25.4, 26.36, 
26.38, 27.2, 27.6, 28.6, 29.10-11, 29.27, 29.32, 
30.2, 31.3, 31.15, 32.10, 34.3, 37.8, 39.10, 41.5, 
42.20, 44.8, 47.8, 48.2, 50.7, 54.15, 58.23, 66.13, 
74.4, 86.18, 92.3, 92.11, 92.13, 94.9, 95.16, 97.17 

Całość kompleksu 
umysłu/ciała/ducha 

9.2, 10.9-10, 12.10, 16.22, 34.8, 35.3, 36.1-2, 36.4, 
36.8, 36.10, 36.12, 37.6-7, 47.11, 48.8, 50.7, 51.1, 
51.8, 51.10, 52.9, 73.10, 75.36 

Całość kompleksu 
umysłu/ciała/ducha 

Zobacz „Całość umysłu/ciała/ducha” 

Cayce, Edgar 14,31-32, 27,1, 65,9 
Cefeusz 81.24 
Celibat 22.23 
Centrum Energii 15.7, 15.9, 15.12, 17.39, 21.9, 32.12-14, 35.1, 38.5, 

39.10, 39.12, 40.4, 41.8-9, 41.14, 41.16, 41.18-19, 
42.9-11, 42.20, 43.5, 43.8, 44.14, 47.4, 47.8, 48.7, 
48.10, 49.5-6, 50.2, 50.12, 51.5, 51.7-8, 54.8-9, 
54.14-17, 54.25-32, 55.16, 56.3, 57.6, 57.33, 60.31, 
66.5, 71.15, 72.17, 73.10, 74.6, 75.23, 78.18, 84.11, 
84.20, 86.7, 90.29 
 
Podstawowe centra energetyczne 
39.10, 40.4, 41.19, 41.25, 47.3, 48.7, 49.5 
 
Centrum energii czerwonego promienia 
15.12, 26.38, 31.4-5, 34.15-16, 39.10-11, 41.25, 
46.9, 47.8, 50.2, 51.8, 54.17, 54.25, 54.27, 57.6 
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Centrum energii pomarańczowego promienia 
15.12, 26.38, 31.5, 31.14, 32.2, 32.14, 34.9, 34.12, 
34.16, 41.10, 41.13-14, 41.25, 47.8, 47.14, 49.6, 
51.8, 54.17, 54.25, 75.23, 84.18-19, 85.11 
 
Centrum energii żółtego promienia 
15.12, 26.38, 31.5, 32.2, 32.14, 34.9-10, 34.12, 
34.16, 39.10, 41.14-15, 41.25, 47.8, 47.10, 47.13-
14, 49.5-6, 51.8, 54.17, 54.25, 66.5, 66.9, 66.14, 
70.17, 75.24, 82.25, 84.18-19, 85.11, 87.22-23, 
102.2, 102.11, 105.13 
 
Centrum energii zielonego promienia 
12.31, 15.12, 21.9, 26.38, 31.3, 31.5, 31.10, 32.3, 
32.5, 32.14, 34.9-10, 34.12-15, 34.17, 39.10, 41.16, 
41.25, 42.7, 47.3-4, 47.8, 47.11, 48.7, 49.6, 50.8, 
51.8, 54.17, 54.25, 54.31, 57.6-7, 66.5, 72.17, 
73.17, 73.22, 74.19, 75.24, 78.37, 83.3, 83.14, 
83.18, 84.9, 84.11-13, 84.16, 84.18, 84.20-21, 
85.16, 86.7, 86.20, 87.11, 87.21 
 
Centrum energii niebieskiego promienia 
15.12, 26.38, 32.5, 32.14, 39.10, 41.25, 47.3-4, 
47.8, 48.7, 48.10, 49.6, 51.8, 54.17, 54.25, 54.31, 
66.5, 72.17, 75.24, 83.14, 84.20-21, 91.35 
 
Centrum energii indygo promienia 
11.8, 15.12, 26.38, 32.5-6, 32.14, 47.4, 48.7, 49.2, 
49.6, 50.13, 51.8, 54.17, 54.25, 54.31-32, 57.33, 
58.19, 58.23, 71.15, 73.10, 73.13, 73.19, 74.6, 74.8, 
74.11, 84.21, 89.29, 91.35, 101.2, 103.4-5, 105.2 
 
Centrum energii fioletowego promienia 
11.8, 12.31, 14.14, 15.12, 19.20, 26.38, 29.27-30, 
32.7, 33.19, 34.15-16, 38.5, 39.10, 41.19, 47.8, 
48.7, 48.10, 49.2, 49.6, 50.12-13, 51.1, 51.8, 54.27, 
54.30-31, 57.6, 58.23-24, 72.17, 73.7, 73.13, 84.20-
21, 85.20 
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Ósme centrum energii 
11.8, 14.32, 34.2 

Cesarz (archetyp) Zobacz „Archetypy, Doświadczenie umysłu” 
Cesarzowa 
(archetyp) 

Zobacz „Archetypy, Katalizator umysłu” 

Chaldea 76.6, 88.22 
Chaos 13.16, 28.6, 40.1, 78.29, 83.14 
Chiny 21.28 
Choroba 23.13-15, 34.7, 40.15, 45.2, 60.20, 61.7, 63.31, 

65.16, 66.29, 66.31-34, 73.19, 76.19-21, 83.3-6, 
83.9, 84.2-3, 94.2-3, 105.17-18 

Choroba 25.1, 66.13, 66.32, 83.2, 84.23, 101.5, 102.2, 105.4, 
105.18, 106.13 

Choroba umysłowa 40.15-16, 66.32, 66.34 
Chrześcijaństwo 88.19 
Ciało astralne 47.8, Zobacz także „Kompleks ciała, Zielony 

promień” 
Ciało Buddy 47.8, Zobacz także „Kompleks ciała, fioletowy 

promień” 
Ciało dewakaniczne 47.8, Zobacz także „Kompleks ciała, Niebieski 

promień” 
Ciało eteryczne 47.8, 47.11, 47.15, 48.7, 66.14, 66.26, Zobacz także 

“Kompleks ciała, Promień indygo” 
Ciało tworzące 
formę 

47.11, 48.7, 51.10, 71.6, Zobacz także "Ciało, 
Promień indygo” 

Ciemność 7.15, 11.26-28, 13.16, 19.17, 21.9, 25.6, 35.8, 40.1, 
62.20, 68.7-8, 69.14, 71.7, 73.4, 78.11, 79.20, 80.7-
8, 80.10, 80.15, 85.11, 89.29, 89.35, 91.22, 94.16, 
97.9 

Crowley, Aleister 18.10-11 
Crucifixion of 
Esmerelda 
Sweetwater (book) 

67.16, 68.13, 69.20-21 

Crux Ansata Zobacz „Ankh” 
Czakra Zobacz „Centrum energii” 
Czarna dziura 29.18-19, 40.1 
Czas/przestrzeń Zobacz także “Przestrzeń/czas” 

 
Ogólnie (np. moment lub długość trwania 
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czasu/przestrzeni) 
1.11, 1.13, 2.2, 2.6, 3.14, 4.2, 6.10, 6.13, 7.12, 8.2, 
10.9-10, 10.12, 10.16, 12.1, 14.10, 14.24, 65.2, 
69.6, 76.13, 105.4 
 
Czas/przestrzeń analogia 
32.12, 48.7, 51.10, 70.14 , 71.5-6, 73.10, 75.36, 
86.7 
 
Metafizyczny  
21.5, 21.7, 25.4, 25.6, 26.22, 26.30, 26.32, 28.18, 
29.13, 29.17, 29.19, 30.2, 30.14, 39.4, 40.1, 41.4, 
41.20, 43.12, 48.7, 50.7, 50.9, 51.7, 52.10, 53.3, 
55.9, 57.12, 57.26, 57.33, 58.16, 59.14, 62.4, 63.25-
26, 65.9, 66.13-14, 66.22, 66.26, 67.6, 68.6-8, 
69.11-14, 70.6-7, 70.12, 70.14, 70.17, 70.19, 70.22, 
71.5-7, 71.21, 74.8, 75.33, 76.3, 78.5, 78.24, 79.20, 
81.4-5, 82.25, 83.3, 83.7, 84.17, 86.15, 87.7, 87.27, 
95.27, 96.9-10, 100.3, 103.10-12, 103.14 

Czosnek 95.4, 95.6 
Czystość 95.7, 95.16, 96.4 
Czystość 4.8, 10.9, 12.28, 17.11, 21.17, 23.7, 25.6, 26.36, 

29.27, 30.4, 37.4, 38.5, 39.1, 40.4, 41.19, 41.21, 
55.5-7, 57.14, 57.17, 58.23, 60.3, 60.18, 62.6, 67.7, 
67.15, 69.5, 70.23, 71.14, 72.7, 73.2, 73.4, 73.13, 
73.22, 74.16, 74.19, 78.24, 78.32-33, 80.5, 81.5, 
82.10, 85.19, 88.17, 94.9, 94.26, 95.23-24, 96.2, 
96.4, 96.15, 98.2, 98.5, 99.3, 100.4, 105.4, 106.13 

Ćwiczenia fizyczne 
(dla Instrumentu) 

18.27, 25.2, 34.1, 39.2, 53.1, 66.3, 84.5, 100.3, 
103.3, 104.2 

D’Obrenovic, 
Michel 

Zobacz „Williamson, George Hunt” 

Dekonsekracja 
świętego miejsca 

95.3 

Deneb 10.15, 21.28 
Diabeł (Archetyp) Zobacz „Archetypy, Matryca Ducha” 
Diaspora 24.17, 25.4 
Dieta 40.14, 41.22, 42.12, 83.28, 84.3, 102.2, 102.5, 

102.12, 102.17, 102.21, 103.3, 105.2, Zobacz także 
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“Jedzenie” 
Dinozaur 30.6-8 
Do zbioru 17.15, 21.28, 30.13, 34.16-17, 35.4, 38.14, 40.4, 

41.19, 47.3, 47.6, 47.8, 48.7, 49.6, 50.8, 54.18, 
71.2-3, 77.16, 82.29, 87.6, 90.23, 98.6-7 

Doświadczenie 
(archetyp) 

Zobacz „Archetyp, doświadczenie” 

Drzewo Życia 44.16, 74.4, 76.9, 76.12 
Duchy 
(Utrzymujące się 
duchy) 

47.12-14 

Dusza 10.1, 12.14, 14.3, 26.21-22, 34.10, 44.10, 47.15, 
54.15, 59.5, 72.5 

Dwie ścieżki 16.31, 19.16-19, 20.9-11, 39.12, 46.10, 46.16, 
54.25, 64.16, 69.11, 71.14, 73.4, 78.25, 80.9-14, 
85.9-13, 90.21-23, 93.3, 93.10, Zobacz także 
„Biegunowość (w świadomości)” 

Dyscypliny ciała 3.16, 4.17-18, 5.2, 41.21-22, 61.6, 64.20, 66.32-33 
Dyscypliny Ducha 4.17-19, 6.1, 41.21-22, 42.12, 52.3, 52.11, 73.17, 

73.22, 74.11, 80.9, 80.20, 103.8 
Dyscypliny 
osobowości 

4.8, 11.20, 42.2, 51.2, 52.1-7, 52.11, 54.8, 54.15-16, 
58.19, 60.13, 71.15, 74.5-11, 75.35, 82.3, 83.3, 
84.22, 85.16, 105.20 

Dyscypliny umysłu 3.16, 4.17, 5.2, 41.21-22, 44.10, 46.9, 52.2, 82.3 
Dzieci 16.10, 42.12, 63.16, 63.18, 66.14, 90.13 
Dziesięć Przykazań 16.15, 16.18, 16.20, 60.17 
Dziura 6.1, 65.2 
Echnaton Echnaton 

2.2, 23.6, 23.12-13 
Eden 77.17 
Efekt okna 12.7, 16.3-7, 17.27, 24.8, 26.34, 67.19-20, 72.8 
Egipt 1.3, 1.5, 2.2, 14.4-5, 14.26, 22.21-22, 23.1-2, 23.6, 

23.8, 23.13-14, 24.4, 24.6, 27.1, 51.4, 51.6, 60.14-
15, 76.6-8, 88.16, 88.21, 88.24, 89.16-17, 89.22-23, 
90.29 
 
Tarot Egipski 
91.18, 91.26, 92.7-8, 93.15, 103.15 

Ego 15.10-12, 18.5, 62.20, 62.23, 67.7 
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Einstein, Albert 17.8-9, 26.20, 39.4 
Eisenhower, 
Dwight D. 

24.19, 26.33 

Eksperyment 
Filadelfia 

26.20 

Ektoplazma 47.8, 69.3 
Elektryczność 19.19-20, 20.9, 25.5, 28.18-19, 31.2, 38.12, 39.4, 

48.2, 49.4, 55.16, 57.18, 58.16, 59.17, 60.18, 63.13, 
65.12, 65.22, 66.22, 66.26, 75.33, 84.10-11, 87.18, 
88.10, 93.3-4, 93.6, 96.6-8, 106.6 

Energia jądrowa Wojna jądrowa, Urządzenie jądrowe 
7.12, 9.18-19, 11.23, 17.3-9, 24.4, 26.21-31, 38.2-3, 
Zobacz także “Hiroshima” 

Energia życiowa Witalność, siła witalna 
13.24, 15.1, 15.23, 17.14, 18.3-4, 18.26-27, 19.22, 
22.29, 23.6, 24.1, 25.1-3, 26.38, 26.40, 29.33, 33.1, 
44.1-2, 44.7-8, 44.13, 48.1-2, 53.1, 63.3, 63.6-7, 
64.4, 65.4, 68.2, 70.2, 70.4, 72.1, 72.10, 75.1, 
75.10, 76.1-3, 83.2, 86.1-3, 86.23, 88.6, 92.2, 96.1-
2, 100.12, 103.1 

Entropia duchowa 7.15, 36.15, 46.9, 60.26, 87.14 
Ewolucja Ewolucja ducha 

28.13-14, 30.1, 30.5, 30.7, 30.14, 36.15, 36.17, 
37.3, 39.10, 40.3, 41.4, 41.10, 41.18, 45.11, 47.2, 
48.8, 50.5, 51.5, 52.2, 52.11, 54.24, 60.27, 65.17, 
67.11, 70.22, 71.6, 74.10, 77.10, 77.24, 78.33, 82.7, 
82.12, 83.25, 83.27, 84.22, 88.16, 88.24, 89.26, 
90.13, 90.15, 90.26, 91.36, 92.11, 92.17, 92.19, 
93.14, 93.16, 97.9, 105.14-16, 106.23 
 
Ewolucja fizyczna 
Zobacz “Nauki, ewolucja” 

Faceci w czerni 12.20-23 
Fantazja 16.54-7, 61.6 
Fizyka Zobacz „Nauka, fizyka” 
Forma myślowa 3.11-14, 6.14, 6.23, 13.23, 14.7, 15.4, 17.1, 17.17, 

22.1, 23.6, 26.20, 37.6, 44.5, 63.32, 76.2-3, 77.6, 
78.7, 83.4, Zobacz także “Marzyć” i “Post” 
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Istota formy myślowej lub projekcja 
2.6, 7.12, 8.30-31, 12.9, 12.18, 16.43-46, 17.37, 
24.9, 24.13, 24.19, 26.32, 27.2,43.5-7,  51.4, 53.8-9, 
53.13-14, 62.1-4, 62.23, 70.19, 95.4, Zobacz także 
“Wielka Stopa” i “Faceci w Czerni” 

Franklin, Benjamin 26.15-16 
Frye, Daniel 8.30 
Fuzja 32.9-10, 41.4-5 
Genghis Khan 11.9-15, 17.25 
Gęstość Zobacz także “Wymiar” i “Sub-gęstość” 

6.14-15, 7.15-16, 9.4, 11.3, 13.8, 13.13, 13.20-23, 
15.25, 16.2, 16.21-30, 16.33, 16.38, 16.51, 16.53, 
17.1, 17.18, 17.41, 18.5-7, 19.12, 26.24, 27.16-17, 
28.4, 28.13-16, 29.2, 29.13-14, 29.32, 30.2, 32.8-9, 
32.12, 36.1, 39.4, 40.1, 40.3-6, 41.7-8, 41.15-18, 
41.26, 43.22, 45.7, 45.11, 47.3-6, 48.1, 48.10, 51.2, 
52.3-7, 52.12, 54.4, 57.33, 60.12, 62.27-29, 63.8, 
63.25, 63.29, 63.32, 65.18, 70.15, 71.10, 71.13, 
75.24, 77.17, 77.24, 78.17-18, 78.24-25, 78.30, 
82.12-13, 82.29, 89.13, 90.24-26 
 
Pierwsza gęstość 
11.4, 13.15-18, 16.21, 28.6, 28.15, 29.11, 30.5, 
40.3, 41.7-8, 41.10, 76.13, 76.16, 78.29, 90.11 
 
Druga gęstość 
9.14-15, 9.17-19, 10.3-4, 10.15, 13.17-21, 14.1-3, 
16.21, 19.2-3, 19.5-9, 19.13-15, 20.1-4, 20.18, 
20.20, 30.5-7, 30.9-10, 30.12-13, 31.4, 34.7, 38.8, 
40.3, 41.10, 41.14-18, 41.17, 46.2, 53.14, 76.13, 
76.16, 76.20-21, 77.24, 89.9, 90.5-6, 90.10, 90.12, 
90.21-22, 91.12-13, 94.16, 98.6-7, 99.10, 101.5 
 
Trzecia gęstość 
Zobacz “Trzecia gęstość” 
 
Czwarta gęstość 
6.14-19, 11.3, 11.5-6, 11.8-16, 12.16-17, 12.28, 
13.20, 13.22-23, 14.17, 15.20, 16.11-12, 16.21, 
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16.32, 16.39-40, 16.50, 17.1-2, 17.15, 17.18, 17.22-
24, 17.34, 20.8, 20.27-28, 20.36, 25.9-10, 26.12, 
26.34, 27.13, 29.19-20, 32.8-9, 33.9-12, 33.19-20, 
34.16, 35.6-8, 36.1, 38.7, 38.14, 40.8-12, 40.15, 
41.4, 41.16, 42.6-7, 43.9-14, 43.16-19, 43.25-29, 
45.11, 47.2-6, 48.6, 50.7-9, 51.2, 52.3-7, 53.18, 
57.33, 58.19-21, 60.20, 61.13, 62.18-23, 62.28-29, 
63.8-32, 64.8, 65.6, 65.10-12, 65.17-19, 66.7, 
66.29-32, 67.7, 77.15-17, 78.24-25, 79.32-33, 
82.29, 85.9-13, 87.7-13, 87.25, 90.3-5, 90.9 
 
Piąta gęstość 
6.6, 13.20, 16.21, 16.41, 17.11-21, 25.9-11, 29.28, 
32.8-9, 33.20, 36.1, 36.12, 41.4, 41.16, 42.6-7, 
43.14, 43.20-29, 45.11, 47.3, 48.6, 51.2, 52.3-7, 
53.19-20, 57.33, 62.18-23, 63.17, 65.12, 66.6, 67.6-
15, 67.19, 67.26, 68.5-7, 68.15-16, 71.2-3, 75.17-
19, 77.24, 78.24-25, 80.5-6, 85.9-13, 87.6-9, 89.6, 
90.3-7 
 
Szósta gęstość 
1.1, 6.4-7, 6.23, 8.20, 12.28, 13.20, 14.19-21, 
16.21-22, 25.9-10, 32.8-9, 32.11, 33.20, 36.1, 36.7-
17 , 36.22, 37.6, 41.4-6, 41.16, 43.14-15, 43.24-27, 
45.4, 45.11, 48.6, 51.2, 52.3-7, 52.9, 57.33, 59.3, 
60.13-16, 63.17, 64.6, 65.12, 66.6, 67.27, 68.10, 
69.11, 70.6, 70.9-12, 75.32, 75.36, 77.24, 78.25, 
81.16 
 
Siódma gęstość 
13.20, 14.19, 16.21-23, 32.8, 36.1, 36.8-9, 37.6, 
39.4, 41.4, 41.16 
 
Ósma gęstość 
6.8, 14.32, 16.21, 16.32, 28.15, 36.8, 40.1, 51.1, 
52.12 

Gięcie metalu 40.15, 50.10, 58.19-23, 63.16-19 
Głęboki Umysł Zobacz „Nieświadomy” 
Głód 42.7-8 
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Główny cykl 6.14-15, 9.4, 20.27, 22.14, Zobacz także “Wielki 
cykl” 

Gniew 40.9, 40.12, 46.5-7, 46.9-11, 54.22, 59.3, 66.32, 
98.9, 98.15, 99.5, 101.4, 105.17 

Gnostycyzm 51.6 
Goering, Hermann 35.5 
Grawitacja 20.7, 29.15-22, 37.8, 40.1, 52.2-5, 59.7, 70.23, 

71.14 
Grawitacja 
duchowa 

29.16-22, 37.8, 40.1 

Gry 19.17, 34.12, 50.7, 75.24 
Harmonia 1.1, 2.0, 4.13, 7.9, 7.14-15, 15.24-25, 16.5, 17.18, 

18.6, 18.11, 20.13, 22.3, 29.9-10, 29.30, 30.14, 
32.8-9, 33.1-2, 36.1, 36.17, 36.21-22, 37.3, 38.1, 
38.6, 38.9, 40.4, 41.26, 42.2, 42.7, 43.11, 47.6, 
47.15, 48.6-7, 49.9, 50.7, 53.2, 54.6, 54.15-16, 
54.32, 55.7, 57.9, 57.34, 60.5, 60.18, 60.20, 61.5, 
62.13, 64.8, 65.12, 66.3, 67.28, 67.31, 68.16, 69.6, 
71.14, 71.21, 75.28, 77.9, 77.17, 80.4, 85.11, 87.6, 
88.14, 89.35, 91.38, 92.3, 92.5, 94.9, 95.2, 95.4, 
95.16, 96.4, 96.22, 97.6, 99.5, 99.11, 100.15, 101.2, 
101.8, 103.8, 103.20, 104.4, 105.4, 105.22, 106.5, 
106.13, 106.17 

Hebrajski 74.17-19, 75.26 
Heraklit 25.4 
Hickson, Charlie 8.15-22, 38.10-11 
Hierofant 
(archetyp) 

Zobacz „Archetypy, Sygnifikator umysłu” 

Himmler, Heinrich 35.5, 36.12-15 
Hipnoza 70.5 
Hiroszima 26.23-31, Zobacz także “Energia jądrowa” 
Hitler, Adolph 7.14, 11.7, 35.4-5 
Hologram 13.8, 13.13, 26.23 
Homoseksualizm 31.8-10 
Horus 23.1 
Humor 21.9, 37.5, 53.9, 57.1, 67.26-27, 91.8, 106.20 
Idealny 4.20, 10.15, 12.31, 15.8, 19.20, 30.5, 36.7, 38.5, 

42.4, 42.15, 47.7, 51.5, 52.7, 52.9, 55.6-7, 57.33, 
64.15, 67.11, 75.15, 75.24, 78.5, 84.4, 95.25, 105.4, 
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105.17 
 
Nieidealny 
4.20, 8.10, 62.7, 92.14 

Ikhnaton Zobacz „Echnaton” 
Imhotep 23.8-9 
Inicjacja 2.3-4, 3.15-16, 4.1-8, 14.6, 14.10, 17.18, 22.22, 

23.6, 23.16, 41.23-24, 42.18-19, 55.11, 56.3, 56.6-
7, 57.14, 57.24, 57.28, 58.23, 59.8, 60.16, 76.6-8, 
83.3, 88.21-24, 94.7, 106.3, 106.12 

Inna jaźń 5.2, 12.13, 14.5, 15.4, 16.5, 17.2-3, 18.5-6, 18.12, 
19.5, 20.26, 20.36, 25.1, 26.34, 26.38, 30.5, 30.10, 
31.3, 32.1, 32.5-7, 32.9, 33.9, 33.11, 33.14-17, 
34.5-6, 36.15, 38.5, 40.13, 41.4, 41.14, 42.10, 
42.20, 42.3-4, 45.1, 46.9-10, 46.12, 47.13-14, 47.5, 
48.6-7, 50.7, 52.9, 55.3, 56.3, 58.6, 60.8, 60.16, 
61.6, 61.10, 64.5, 66.8-9, 67.7, 67.21, 68.18, 69.17, 
71.5, 73.22, 74.9, 74.11, 76.3, 80.11, 82.17, 83.18, 
83.27, 85.8, 86.20, 86.22, 87.21, 90.26, 99.8, 101.2, 
101.8, 105.2 

Inspiracja 14.25, 17.2, 22.21, 23.10, 26.38, 38.2-4, 42.13, 
42.15, 49.8, 52.2, 54.31, 65.12, 74.4, 82.19, 84.20, 
87.27 

Instrument Zobacz także “Pozdrowienie psychiczne” i “Kontakt z 
Ra” 
 
Poświęcenie/czystość 
21.1, 22.1, 44.7-8, 46.6, 60.3, 69.5, 80.5, 94.7, 94.9, 
102.2 
 
Męczeństwo 
44.1, 75.14-15, 84.4, 92.3, 100.3, 103.8, 104.3, 
106.4 

Inteligentna 
Energia 

3.8, 4.14, 8.2, 9.4, 10.15, 12.31, 13.7-9, 13.13-15, 
14.32, 15.9, 15.12, 15.21, 16.5, 17.18, 18.6, 18.15, 
19.1, 19.3, 19.12, 19.20, 21.13, 22.3, 26.22, 26.24, 
26.38, 27.2, 27.5-7, 27.12, 27.17, 28.2, 28.6, 28.11, 
28.13, 28.19, 29.2, 29.23-30, 30.2, 31.3, 36.7, 
39.10, 41.4, 47.4, 47.8, 47.15, 48.7, 50.8, 51.5, 
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51.10, 52.2-3, 54.7-8, 54.11, 54.19, 54.23, 54.27, 
54.31, 58.12, 58.19, 58.23, 61.13, 63.6-7, 63.19, 
66.10, 73.13, 76.8, 80.21-22, 92.10, 92.13, 92.18 

Inteligentna 
Nieskończoność 

Nieskończoność, Jeden Nieskończony Stwórca, 
jedność 
1.7, 3.8-9, 4.2, 4.5, 4.8, 4.13-14, 4.17-18, 4.20, 
4.23, 5.1-2, 6.1, 6.7, 7.15, 7.17, 8.2, 8.30, 9.4, 
10.15, 11.8, 11.10, 11.20, 12.2, 12.26, 12.31, 13.5-
9, 13.12-17, 14.16, 14.28, 14.32, 15.7, 15.12, 16.21, 
16.49, 17.2, 17.17-19, 17.25, 17.33, 18.1, 19.1, 
26.38, 27.2-13, 28.1-2, 28.6, 29.10, 29.27, 29.29-
30, 29.32, 30.2, 30.14, 31.3, 32.2, 34.2, 34.16, 36.7, 
38.14, 39.10, 39.12, 40.1, 41.4, 41.19, 41.25, 44.13, 
47.3-4, 48.7, 48.10, 49.2, 50.8-10, 51.10, 52.12 , 
54.31-32, 57.24, 57.33, 58.23, 61.13, 62.23, 64.4, 
65.6, 66.5, 67.28, 67.30, 71.17, 74.11, 80.20-22, 
82.4, 84.20, 86.20, 92.13, 92.17-18, 92.22, 95.27, 
100.7, Zobacz także “Wiara” i “Jeden Nieskończony 
Stwórca” 
 
Brama do Inteligentnej Nieskończoności 
4.2, 4.13, 6.1, 7.12, 7.17, 8.2, 9.4, 11.8, 11.10-11, 
11.20, 14.16, 14.32, 15.12, 16.21, 17.2, 17.18, 
17.25, 17.33, 29.27-30, 30.2, 31.3, 34.16, 39.4, 
39.10, 39.12, 40.4, 41.6, 47.8, 48.7, 48.10, 49.2, 
50.13, 52.2, 54.31-32, 57.24, 57.33, 58.19, 58.23, 
61.13, 63.19, 64.4, 65.6, 66.5, 67.28, 67.30, 73.10, 
73.13, 74.11, 84.20-21, 86.20 
 
Negatywny kontakt z Inteligentną Nieskończonością 
11.8, 34.16, 38.14, 39.12, 47.3-4, 75.23, 85.11 

Intencja 7.14, 18.1, 24.4, 37.5, 47.6, 49.8, 56.3, 57.12, 
60.29, 65.11, 69.5, 72.6-7, 83.14, 93.10, 95.5, 
95.23, 96.4, 96.14, 105.4, 106.13 

Intuicja 19.11, 19.13, 26.38, 30.2, 37.3, 38.4, 49.4, 58.23, 
65.17, 74.4, 78.34, 88.17 

Inwestycja 
(ewolucyjna) 

13.12, 13.21, 14.1-2, 30.13, 46.2, 77.24, 90.11-12, 
105.10 

Istnienie 11.3, 36.2-5 



524 KONTAKT Z RA: NAUCZANIE PRAWA JEDNOŚCI 
   

 

równoległe 
Jahwe 16.14, 17.17, 18.14-24, 24.6, 24.9, 60.17, 74.19 
Jastrząb 23.1, 96.11-12, 97.3, 97.5, 97.7, 105.12, 106.23 
Jaźń 1.10, 3.10, 5.2, 10.14, 11.28, 11.31, 12.10, 12.31, 

13.21, 14.14, 15.7, 15.14, 16.50, 16.56, 17.2, 17.18, 
17.30, 17.43, 18.6-7, 18.12, 21.9, 26.38, 32.14, 
33.14-17, 34.6, 34.9, 36.5, 40.12-15, 41.21, 42.11, 
48.6-7, 53.9, 54.7, 54.27, 57.33, 58.23, 65.20-22, 
66.32, 70.9, 70.11-12, 71.5-7, 71.16, 73.22, 74.11, 
75.25, 75.32, 92.18 

Jeden Nieskończony 
Stwórca 

Zobacz także “Inteligentna Nieskończoność” 
26.36, 29.10, 30.5, 39.2, 43.13, 49.2, 55.7, 56.3, 
60.18, 67.7, 67.28, 71.17, 72.17, 73.8, 74.4, 75.2, 
75.23, 78.9, 80.8, 80.17, 80.20, 81.7, 81.33, 82.10, 
82.29, 87.6, 87.23, 88.6, 88.17, 88.19, 92.24, 94.9, 
95.24, 97.9, 100.4, 105.11 
 
Jedyny Stwórca 
12.5, 13.13, 15.7, 16.9, 16.11, 17.22, 18.13, 19.7, 
19.20 
 
Nieskończoność 
1.7, 3.8, 6.25, 7.12, 10.13, 13.5-6, 16.37, 16.54, 
22.12, 29.18, 39.4, 52.12, 63.30, 81.14, 82.7, 83.9 
 
Jedność 
1.1, 1.5, 1.7, 3.10, 6.7, 7.2, 7.9, 15.4, 15.7, 15.25, 
16.21, 18.1, 22.21, 25.5, 27.5, 27.7, 27.12-13, 
27.15, 28.1, 28.16, 29.19, 30.1, 32.6, 36.12, 36.15, 
46.13, 47.2, 47.8, 48.6, 50.5, 52.11, 53.9, 57.33, 
63.7, 64.6, 70.22, 71.17, 75.32, 78.25, 81.19-20, 
82.12, 90.29, 95.25, 97.9, 100.13, 103.4, 105.2, 
105.4 

Jedna Pierwotna 
Myśl 

1.0, 1.10, 1.7, 52.11-12, 54.8, 60.27, 71.12-13, 
77.19, 78.10, 78.19-20, 78.22, 78.34, 82.9-12, 
84.22, 93.5, Orion 
 
Gwiazdozbiór Oriona 
11.12, 62.16 
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Grupa/Imperium Oriona 
7.12-15, 8.12-14, 11.12-13, 11.18, 11.21, 11.31, 
12.2, 12.9, 12.14-15, 12.18-22, 14.13, 16.2, 16.8-
10, 16.13, 16.15-19, 16.57-61, 17.0, 17.16-17, 
18.20-22, 18.24-25, 20.29-35, 21.21-23, 24.6, 24.8, 
24.11-14, 24.16-17, 25.1, 25.4-6, 25.10, 26.19, 
26.33-34, 31.12, 31.15, 38.14, 43.7, 48.6, 51.2-3, 
53.10-11, 53.14-17, 53.22, 55.4-6, 60.27, 62.1-2, 
62.14-21, 67.7, 68.5, 69.9, 69.17, 72.5-6, 72.15, 
72.17, 75.17, 77.8, 90.4 

Jednoczesność 36.4-5, 70.9, 70.11-12, 81.18, 82.6, 91.7, 105.16 
Jedność Zobacz „Inteligentna Nieskończoność” i „Jeden 

Nieskończony Stwórca” 
Jedzenie 4.22, 18.4, 18.27, 19.22, 21.12-13, 23.14, 25.2, 

40.14, 42.7-8, 43.17-24, 64.4, 65.9, 77.8, 77.10, 
81.10, 83.28, 85.2, 88.19, 98.5, 99.1-2, 102.2, 
102.5, 102.9-10, 102.12-16, 104.4 

Jefferson, Thomas 26.15-16 
Jezus Jeszua z Nazaretu 

17.10-12, 17.16-22, 33.11, 73.13, 73.16, 75.14-15, 
75.17, 88.19, 104.25 
 
“Powtórne przyjście” 
17.22 

Joga tantryczna 84.14 
Judaizm 17.20, 75.14 
Judasz Iskariota 17.17 
Ka 47.11, Zobacz także “Ciało promienia indygo” 
Kanał transu Zobacz „Kanał, Trans" 
Kanał 
wąskopasmowy 

Zobacz „Kanał, Trans" 

Kanał, Trans Wąskie pasmo 
1.0, 1.10-11, 1.13, 2.0, 2.4, 2.6, 3.15, 5.1, 6.1, 6.3, 
7.10, 12.15, 13.13, 14.25, 14.32, 17.14, 17.22, 18.3, 
18.14, 19.22, 22.1-2, 22.19, 22.27, 26.36, 27.1, 
30.17, 33.2, 35.8, 36.21, 37.4, 38.1, 44.8, 48.6, 
55.7, 60.24-25, 61.12, 62.1, 62.10, 62.14, 62.20, 
62.23, 62.25, 64.5, 65.4, 68.4-7, 68.11, 69.3-7, 
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69.18-19, 72.5, 72.17, 74.3, 74.19, 75.8, 75.33-34, 
79.4-5, 81.3-10, 83.2, 84.8, 85.2, 85.17, 85.19-20, 
86.23, 88.5, 88.10, 89.2, 89.6-7, 89.16, 91.7-11, 
94.3, 94.7, 94.9, 97.15, 102.20, 103.3, 103.8, 106.9, 
Zobacz także „Metodologia kontaktu z Ra” 

Karma 9.2, 9.18, 10.1, 10.4, 12.28-29, 16.61, 17.20, 18.12, 
34.4-5, 34.17, 35.1, 35.8, 71.20 

Kasjopeja 11.12 
Katalizator 4.20, 5.1, 17.2, 17.18, 19.3, 19.12-13, 22.5-6, 28.1-

2, 28.5, 28.13, 29.30, 33.6-9, 33.12, 33.14-17, 34.6-
7, 34.9, 34.12-15, 36.2, 36.17, 40.12, 40.15, 41.22, 
42.2, 42.9-10, 43.9, 43.18, 46.7, 46.9, 46.14-16, 
47.6, 48.6-8, 49.4-6, 50.2-5, 52.9, 54.14-24, 54.28, 
60.20, 61.2, 61.4, 61.7, 61.9, 64.8, 64.15-16, 64.20, 
65.15, 66.9, 66.13-14, 66.32-34, 73.10-37, 76.21, 
78.36, 80.13-15, 81.11-13, 83.3, 83.18, 83.26-27, 
86.7, 86.20-21, 92.11, 92.13-14, 93.8, 93.10-12, 
93.20, 94.10-12, 94.20, 94.22, 95.19, 95.24-26, 
96.2, 99.10, 101.2-4, 103.4, 104.4, 104.16 

Katalizator 
(Archetyp) 

Zobacz „Archetyp, katalizator” 

King, Martin 
Luther 

34.10-11 

Kobieta/Mężczyzna 5.2, 26.38, 31.7-10, 54.3, 74.4, 78.3, 78.36, 84.22, 
87.22-28, 89.19, 89.36, 91.18, 92.20, 92.25, 92.28, 
93.10, 94.10, 94.14, 95.19, 99.8, 100.6 

Kochankowie 
(Archetyp) 

Zobacz „Archetypy, Transformacja umysłu” 

Kolory 1.7, 27.17, 28.2, 32.12-13, 33.3, 33.20, 38.5, 40.3, 
40.5-6, 40.11, 40.15, 41.14, 41.19, 41.25, 42.13, 
43.8, 44.14, 47.3, 47.8, 48.7, 48.10, 49.6, 51.5, 
54.5-6, 54.8, 54.11-12, 56.5-6, 57.12, 58.20, 59.23, 
62.29, 63.25, 63.28, 64.4, 67.6, 67.11, 74.4, 77.17, 
78.18, 81.3, 85.11, 92.22, 92.34, 93.8, 94.16, 94.18, 
94.23, 97.12-13, 97.17, 99.11 

Koło fortuny 
(archetyp) 

Zobacz „Archetypy, katalizator ciała” 

Kompleks 79.42, 83.19-20, 89.20 
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Kompleks ciała 
Zobacz “Kompleks ciała” 
 
Kompleks świadomości 
6.24, 9.18, 21.9, 28.19, 61.2, 67.6, 67.13-15, 68.6-7, 
74.4, 75.24, 78.11, 78.33, 78.37, 79.20, 80.20, 82.7, 
82.11-12, 84.8, 87.7, 91.33 
 
Kompleks umysłu 
Zobacz “Kompleks umysłu” 
 
Kompleks umysłu/ciała/ducha 
Zobacz “Kompleks umysłu/ciała/ducha” 
 
Kompleks fizyczny 
Zobacz “Kompleks ciała” 
 
Kompleks społeczny 
10.1, 10.7, 10.12, 10.15, 11.16-17, 13.23, 14.4, 
14.6, 16.6, 16.10, 17.1, 18.6, 18.8, 18.21, 19.11,  
19.14, 21.28, 22.6, 22.22, 23.1, 31.4, 45.1, 52.2, 
64.15, 70.7, 71.14, 83.10, 83.14 
 
Kompleks pamięci społecznej 
Zobacz “Kompleks pamięci społecznej” 
 
Kompleks wibracji dźwiękowych  
Zobacz “Kompleks wibracji dźwiękowych” 
 
Kompleks ducha 
Zobacz “Kompleks ducha” 

Kompleks ciała Kompleks fizyczny 
2.3, 3.16, 3.8, 4.17-18, 5.2, 6.4, 10.14, 11.30, 14.18, 
15.4, 15.8, 18.15, 18.20, 18.27, 19.9-11, 19.13, 
19.20, 20.3, 23.7, 26.13, 29.19, 30.2-3, 30.5, 31.6, 
31.15, 36.8, 39.1, 40.9, 40.12, 40.14, 41.12, 41.21, 
43.22, 46.9, 47.8-10, 48.2, 48.10, 49.5, 51.5, 54.6, 
54.17, 54.27, 56.1, 58.3, 58.19, 59.17, 60.20, 61.2, 
61.6-7, 61.10-11, 62.5, 62.28, 63.25, 63.27, 65.19, 
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65.22, 66.32-34, 67.23, 68.6, 69.5, 73.22, 76.20-21, 
77.9, 77.17, 78.5, 78.10-12, 78.19, 81.14, 82.12, 
82.14, 83.2, 83.5-6, 83.19-20, 83.22-23, 84.17, 
86.12, 86.18, 86.20, 87.22-23, 88.17, 90.11-12, 
90.18, 91.11, 92.19, 94.3, 94.10, 97.10, 99.10, 
105.14, 105.16, 105.19-21, 106.4 
 
Kompleks ciała czerwonego promienia 
3.8, 47.8 
 
Kompleks ciała pomarańczowego promienia 
3.8, 47.8, 47.14 
 
Kompleks ciała żółtego promienia 
3.4, 3.8, 47.8, 47.10, 47.13-15, 48.10, 68.6, 74.3, 
75.24, 79.9, 103.2-3 
 
Kompleks ciała zielonego promienia 
3.8, 47.8, 47.11, 54.6, 63.25, 63.27, Zobacz również 
"Ciało astralne" 
 
Kompleks ciała niebieskiego promienia 
3.8, 12.5, 47.8, 51.2, 54.6, 67.6, 67.15, Zobacz 
również "Ciało dewakaniczne" 
 
Kompleks ciała indygo promienia 
3.8, 47.8, 47.11, 47.15, 48.7, 51.10, 54.6, 66.14, 
70.14, 70.17, 71.6, Zobacz również "Ciało eteryczne" 
 
Kompleks ciała fioletowego promienia 
3.8, 47.8, 48.7, 48.10, 54.6, Zobacz również "Ciało 
Buddy" 
 
Związek ciała z umysłem i duchem 
6.1, 19.20, 32.10, 40.14, 47.8, 48.2, 51.5, 61.6-7, 
77.9 
 
Sakramentalna część ciała 
4.18, 26.38, 31.3, 32.6, 49.2, 86.20, 95.5 
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Równoważenie ciała i wiedza o ciele 
Zobacz "Równoważenie ciała" 

Kompleks duchowy 2.3, 3.15, 4.2, 4.17-18, 4.20, 6.1, 6.14, 7.15, 10.8, 
10.14-15, 13.21, 15.12, 16.59, 17.18, 18.11, 18.18-
19, 19.2-3, 19.20-21, 20.24, 21.9, 22.2, 23.7, 26.21-
23, 26.38, 27.6, 29.16, 29.33, 30.2, 30.4-5, 30.12-
13, 32.10, 34.6, 34.12, 35.8, 39.1, 39.10, 40.14, 
41.21, 43.9, 45.11, 46.2, 47.8, 47.12-13, 47.15, 
48.2, 48.6, 48.8, 49.2, 49.5, 50.5, 50.13, 51.5, 
52.11, 53.11, 60.16, 60.26-27, 61.3, 61.7, 62.14, 
63.13, 63.31, 66.9, 66.13, 66.22, 67.28, 67.30, 
72.10, 73.22, 76.1, 76.8, 76.16, 77.12-13, 78.5, 
78.10-12, 78.19, 79.4, 79.15, 79.17-18, 79.20, 80.3, 
80.8-10, 80.13-20, 81.14, 83.19, 85.16, 88.17, 
88.24, 90.30, 91.20, 91.25, 92.18-19, 92.24, 92.30, 
93.8, 93.12, 93.18, 93.24, 94.7, 95.7, 95.16, 95.27, 
97.16, 97.19, 98.7, 99.7, 105.20 
 
Duch jako pojazd 
6.1, 23.7, 30.2, 49.2, 67.28, 67.30, 79.4, 80.14-15, 
95.27, 105.20 

Kompleks pamięci 
społecznej 

1.5, 2.0, 3.6, 3.10-11, 6.4, 6.16, 6.23, 7.2, 7.8-9, 
7.14-16, 8.2, 8.11, 8.18, 9.9, 10.1, 10.7, 10.12, 11.3, 
11.16-17, 12.26, 14.7, 14.18, 14.28, 14.32, 15.18, 
16.13, 16.21, 16.32, 17.13, 18.6, 18.13, 19.7, 21.1, 
22.1, 23.16, 25.5, 25.9, 27.1-2, 33.21, 36.1, 36.22, 
37.7, 38.6-8, 38.14, 41.26, 42.6, 43.13-15, 45.4, 
45.11, 46.17, 47.2-3, 48.6, 52.3-5, 52.9, 53.1, 53.7-
8, 55.4, 55.7, 56.4, 60.14, 60.16, 60.25-26, 62.16-
17, 62.20, 64.6, 64.15, 65.17, 66.30, 69.5, 70.7, 
78.23, 81.27, 83.28, 87.9, 87.12-15, 89.7, 89.12, 
98.5, 105.11 

Kompleks umysłu Umysł 
3.1, 3.16, 4.17, 5.2, 6.1, 10.3, 10.8, 10.14, 11.17, 
16.48-49, 18.19, 19.11, 19.13, 19.20, 19.22, 20.33, 
22.1-2, 23.7, 26.13, 30.2, 30.4-5, 31.15, 32.10, 35.8, 
36.10, 39.1, 40.14, 41.21, 46.2, 46.9, 46.12, 49.4-5, 
49.8, 51.5, 52.2, 53.11, 56.1, 61.2, 61.9, 61.13, 
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63.31, 64.4, 65.17, 66.34, 67.23, 67.30, 73.22, 76.8, 
77.6, 77.12-13, 78.10-12, 78.19, 78.31, 78.33, 
79.13, 79.37, 79.40-42, 81.14, 83.19, 84.13, 86.18, 
86.20, 88.16-17, 90.14, 90.28-29, 92.19, 94.3, 
94.11, 97.10, 106.4, 106.22 

Kompleks 
umysłu/ciała/ ducha 

1.7, 3.8, 3.16, 4.9, 4.10, 6.1, 8.16, 10.6, 10.9, 11.8, 
11.10, 11.17, 12.10, 12.31, 13.21-22, 15.9-10, 
15.12, 15.14, 16.59, 17.1, 17.15, 17.18, 17.30, 
17.38, 18.6, 18.15, 19.7, 19.20, 20.24, 20.32, 21.9, 
26.23, 26.38, 28.13-14, 29.7*, 29.10, 29.23-27, 
30.2-5*, 30.7, 31.2, 32.7, 33.8, 34.8-9, 36.1-2, 36.4-
9, 36.11-12, 37.6, 40.12, 41.14, 41.21, 43.14, 43.30, 
46.2, 47.8, 48.2, 48.7-10, 49.5-6, 50.2-3, 50.9, 51.1, 
51.4-6, 51.8, 51.10, 52.2, 52.11, 54.3, 54.5-9, 54.11, 
54.13-17, 54.24-25, 54.27, 54.30, 57.6, 57.9, 59.11, 
60.16, 63.7, 63.14, 63.25, 63.28, 63.32, 64.10, 
65.16-17, 65.19, 66.9, 66.12, 66.14, 67.4, 68.11-17, 
69.7, 70.7-11, 70.14-15, 72.5-7, 72.10, 73.8-9, 
73.21, 74.3, 76.1-2, 76.21, 77.10, 77.15, 77.17, 
78.19-20, 79.6, 79.17, 79.19, 81.27, 82.12, 82.17*, 
82.22, 83.16, 83.19, 84.4, 84.10, 86.7-10, 86.15, 
86.18, 87.17, 87.22-23, 87.25, 88.17, 88.23, 90.6, 
90.23, 90.28, 91.11, 92.11, 92.13, 92.17-19, 93.10-
12, 94.10-11, 95.18, 95.25, 97.17, 98.5, 98.14, 
100.9, 101.2, 105.4, 105.13-14, 105.16, 105.18-20 

Kompleks wibracji 
dźwiękowych 

Kompleks wibracyjny dźwięku 
4.6, 7.9, 14.28, 27.4, 71.6, 74.12-19, 75.14, 75.17, 
75.26-28 

Komunia Święta 
(chrześcijańska) 

64.4, 88.19 

Konfederacja Plant 1.0-1, 2.2, 2.4, 6.24-25, 7.1, 7.6-9, 7.12, 7.15, 8.1, 
8.6, 8.12, 8.30-31, 10.1, 10.12, 11.21, 11.25, 12.3, 
12.5, 12.9, 12.11, 12.15, 12.18, 14.13, 14.18, 14.28-
29, 16.8, 16.13, 16.19, 16.22, 16.32-35, 17.0-9, 
17.11, 17.22, 18.13, 18.23, 19.5-7, 20.26-28, 21.5, 
21.14-20, 22.11-12, 22.16-21, 24.4, 25.4-10, 26.20-
22, 26.32, 26.36, 27.1, 31.12, 37.5, 38.1, 41.26, 
44.8, 51.1, 53.3, 53.6, 53.9, 53.12-18, 60.17, 60.24-
27, 65.15, 66.2, 67.4, 69.18, 89.5-7, 100.4, Zobacz 
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także „Wędrowcy” i „Bracia i siostry Smutku" 
Kontakt z Ra Energetyzowanie instrumentu/kontaktu 

1.11-13, 3.4, 5.3, 11.2, 15.23, 17.44, 18.4, 18.26-27, 
19.22, 22.29, 33.1, 55.1, 56.2, 61.12, 64.4, 64.20, 
69.2, 74.18, 75.10, 76.2-3, 77.25, 78.7, 78.38, 82.2, 
86.23, 91.37, 93.23, 94.7, 96.21, 99.9, 101.9, 
102.20 
 
Energetyzowanie instrumentu poprzez transfer energii 
seksualnej 
39.2, 44.1, 44.13, 48.2, 68.2, 72.16, 76.2-3, 79.2–4, 
81.7, 83.2, 87.27 
 
Podtrzymywanie 
3.17, 6.27-29, 13.26, 18.4, 21.29, 22.2, 24.2-3, 24.5, 
24.7, 24.15, 24.18, 24.21, 25.2-3, 26.9, 26.14, 
26.29, 26.37, 26.39, 28.12, 28.17, 30.17, 31.1, 34.1, 
44.1-2, 44.7-9, 44.13, 45.1-2, 45.12, 46.6, 60.1-9, 
62.0-14, 62.26, 66.1-4, 75.9-11, 77.10, 78.5, 79.43, 
94.3-4, 94.9, 97.14, 97.19-20, 98.15-17, 101.1, 
102.1, 103.2, 103.15-20, 104.1-2, 104.20-21, 105.1, 
105.11, 106.16, 106.20, Zobacz także “Harmonia” 
 
Metodologia 
1.11-13, 2.0, 2.6, 3.1-5, 3.18, 5.1, 5.3, 6.3, 6.26, 
55.7, 64.5, 74.3, 88.10-12, Zobacz także “Kanał, 
Trans” 
 
Wymagania wstępne 
1.11, 2.0-1, 6.20, 12.1, 14.25, 36.21, 37.3-5, 39.9, 
53.2, 61.4, 62.13, 64.5, 69.5, 71.21, 74.3, 95.10-17 

Kontemplacja Zobacz „Modlitwa lub Kontemplacja” 
Kontrola Manipulować 

11.15, 11.18, 11.20-21, 12.2, 32.2, 46.9-12, 46.16, 
48.6, 52.7, 53.14, 54.19, 54.25, 62.20, 65.7-8, 67.8, 
67.23, 75.19, 83.12, 87.6-9, 87.15, 89.31, 99.8, 
100.13 

Kosmiczny Umysł Zobacz „Kosmiczny Umysł” 
Koty (nasze) 30.13, 46.2, 98.6, 98.9, 98.13, 104.7-10, 104.18, 
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104.24 
Kroniki Akaszy Sala rekordów 

14.32, 91.7, zobacz także „Umysł rasowy” 
Krystalizacja Krystalizować, Krystaliczny 

2.1, 2.3, 3.6, 28.2, 29.23, 29.27, 29.30, 34.10, 
39.12, 47.7, 49.8, 51.7-8, 56.3, 57.6, 57.8-9, 57.12, 
57.16-17, 58.18, 59.17, 64.5, 66.5, 66.10-11, 66.15, 
73.10, 73.17, 74.6-9, 74.11, 75.23, 81.27, 83.3, 
83.18, 84.10-11, 85.16 

Kryształy 2.3, 6.21, 14.7, 22.21, 29.24, 29.27-28, 29.31, 58.3 
 
Uzdrawianie kryształami 
Zobacz “Uzdrawianie, kryształy” 

Krzyż Południa 11.12, 62.16 
Krzyż tau 103.11 
Księga Urantii 14.30 
Księżyc (archetyp) Zobacz „Archetypy, Doświadczenie ducha” 
Kundalini 11.10, 17.39, 34.2, 42.9, 42.11, 49.5-6, 50.2, 52.7, 

52.11, 54.27, 54.29-31, 57.6, 57.14, 57.33, 72.17, 
73.8, 73.10, 93.21-22 

Kwarantanna 
(Ziemi) 

6.25, 7.8, 7.12, 8.15, 9.9, 12.3, 12.5-7, 16.1-7, 
16.13, 17.27-28, 21.8, 23.16, 24.8, 26.34, 67.13, 
67.19-20, 72.8, 90.4, 100.4 

Larson, Dewey B. 
(fizyka) 

20.6, 20.7, 27.14, 28.1, 28.18, 39.4, 41.20 

Lej obojętności 3.6, 17.33, 19.18, 20.17, 40.16, 46.9, 46.16, 64.15-
16, 94.20, Zobacz także „Biegunowość (w 
świadomości)” 

Lemuria Mu 
10.15, 14.4, 21.24-25, 21.27-28, 24.6 

Lincoln, Abraham 26.15, 26.17-19, 35.6, 35.8 
Logos 13.7, 13.16, 15.21, 18.6, 19.12, 28.1, 28.6-7, 28.9-

11, 28.13, 28.18, 28.20, 29.2-5, 29.13, 30.15, 39.4, 
41.4, 41.8, 41.12, 41.18, 41.25, 47.2, 51.10, 52.12, 
54.4-5, 54.9-10, 59.24, 63.29-30, 65.17, 71.13, 
74.19, 76.17-18, 78.22, 80.22, 81.23, 81.33, 82.12, 
91.35, 92.10, 92.13, 92.18, 93.5, 93.10 
 
Miłość 
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13.7, 15.21, 18.6, 27.11-17 , 28.1-6, 29.11-13, 47.2, 
47.4, 54.27, 82.11, 92.13 
 
Lokalny Sub-Logos 
28.20, 29.1, 30.14, 40.1, 41.4, 41.7, 41.12, 54.7, 
54.17, 65.17, 74.4, 76.8, 76.10, 76.21, 77.11-17, 
77.21, 77.24, 78.20, 78.22, 78.33, 81.25, 90.11-14, 
90.16-21, 90.23-26, 91.2-3, 91.6, 93.13-14, 94.13, 
99.8, 99.10 
 
Droga Mleczna (galaktyka) Logos 
13.15-16, 15.21, 19.12, 28.8-10, 28.18, 29.2, 29.4, 
29.32, 30.15-16, 41.7-8, 52.12, 63.27, 63.29-30, 
65.17, 71.11, 78.8-10, 78.22, 80.22, 81.24, 81.32-
33, 82.5-6, 82.8-9, 82.12, 93.5, 93.7 
 
Sub-Logos/Logosy 
28.10-11, 28.20, 29.1-2, 29.4-7, 29.9, 29.13, 40.1, 
41.4, 41.7, 41.12, 46.14, 47.2, 51.10, 52.2, 54.5, 
54.17, 54.27, 65.17, 71.11-12, 77.17-22, 78.19-20, 
78.26, 79.11-14, 79.20, 79.24, 79.28, 81.23-25, 
81.30, 81.33, 82.7-10, 82.12, 82.21, 82.24, 82.29, 
83.6, 83.21, 83.26, 84.9, 84.22, 90.11, 90.13-17, 
90.23, 91.2-3, 91.12, 91.14-17, 92.10, 92.13, 92.18, 
92.22, 93.13-14 
 
Inklinacja Logosu 
16.30-31, 55.7, 84.22, 86.20, 90.20-23, 90.25-26, 
92.33, 94.20, 99.8, 99.10, 100.8, 100.13 
 
Lokalne Ciało Słoneczne (fizyczne) 
Zobacz “Układ słoneczny, Słońce” 

Losowy 6.1, 7.14, 8.15, 13.8, 13.16-17, 16.4-5, 17.27-28, 
22.17, 23.7, 24.8, 26.38, 30.5, 31.4-6, 33.12, 41.10, 
42.8, 46.9, 50.5, 54.17, 61.7, 62.21, 64.16, 66.33, 
67.20, 83.3, 83.5, 84.22, 90.15, 92.11, 95.19, 95.24-
26, 101.3 

LSD 6.1, 18.3, 19.22, 25.1, 26.40 
Ludność Ziemi 6.13, 10.6, 20.18-22, 21.11, 47.15, 59.4-5, 91.13 
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Mag (Archetyp) Zobacz „Archetypy, Matryca umysłu” 
Magia 11.11, 12.14, 16.54-57, 18.5, 22.2, 25.5, 31.3, 

42.13, 42.16-17, 49.8, 50.8-9, 50.13, 55.2, 55.6, 
61.3, 61.12, 62.6, 64.4, 64.10, 64.12, 67.7-9, 67.13-
15, 67.19, 68.11-12, 68.16, 69.17, 69.20, 69.22, 
71.15-18, 72.7-8, 72.14, 73.2-3, 73.7-8, 73.10, 
73.12, 73.14, 73.22, 74.11-16, 75.2-7, 75.11, 75.16, 
75.28-29, 75.36-37, 76.4-5, 78.33, 79.5, 79.32-33, 
80.2, 80.4, 80.10, 85.4, 85.6-7, 87.2-3, 88.10, 88.19, 
89.44, 91.19, 91.35, 92.25, 93.18, 93.21, 93.24, 
94.20, 95.3-5, 95.7, 95.24, 96.4-5, 96.14 
 
Biała magia 
42.13-19, 44.14-15, 49.8, 55.2, 64.4, 67.16-17, 
69.22, 71.16-18, 72.7, 72.11-14, 73.2-11, 73.13-15, 
74.4-8, 74.11-19, 75.3-7, 75.10-11, 75.26-31, 87.6, 
98.2 

Magiczna 
Obrona/Ochrona 

32.1, 44.10, 63.5, 64.4, 68.11-12, 69.3, 69.5, 72.7-8, 
72.13-14, 72.17, 74.12-14, 75.2-4, 76.2, 91.38, 
95.4-8, 95.14-15, 96.4-5, 101.7, 103.16-19, 105.6, 
105.8, 106.9 

Magiczna 
osobowość 

73.7, 73.10-11, 73.17, 73.22, 74.16, 75.32, 75.36-
39, 79.5, 86.7, 88.14, 89.19 

Magnetyzm 4.18, 30.10, 31.7, 48.2, 49.4-6, 50.2, 56.3, 57.18, 
58.3, 58.5, 58.16, 59.7, 59.16, 59.20, 60.10-12, 
67.27, 68.7, 68.14, 76.9, 93.3, 98.16 

Mahomet 2.2 
Maldek Zobacz „Układ Słoneczny, Maldek” 
Małżeństwo 31.16, 32.9 
Manipulować Zobacz „Kontrola” 
Marihuana 19.22 
Mars Zobacz „Układ Słoneczny, Mars” 
Marzyć Zobacz „Fantazja” 
Masa duchowa Gęstość duchowa 

27.6, 29.18-19, 30.16, 36.8, 37.6, 37.8, 39.4-5, 
40.1-2, 52.12 

Masturbacja 31.11 
Matryca (archetyp) Zobacz „Archetypy, Matryca” 
Mądrość 4.17, 8.6, 16.50, 22.6, 25.9, 30.4, 33.20, 36.12, 
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36.15-16, 42.6-7, 43.15, 44.1, 45.11, 47.5, 48.6, 
50.6, 51.10, 52.9, 54.17, 59.3, 60.3, 60.8, 61.6, 
61.11, 62.20, 64.6, 64.15, 65.11-12, 67.11, 67.13, 
67.20-21, 70.22, 72.10, 75.14, 75.32, 75.39, 77.24, 
78.11, 78.24, 81.8, 84.4, 85.4, 85.16, 87.6-7, 89.29, 
89.35, 89.38-39, 90.5, 93.21, 99.5, 101.2 
 
Mądrość (archetyp) 
Zobacz “Archetypy, Wzmacniacz ciała” 

Medytacja 10.14, 12.1, 15.14, 17.40, 19.13, 21.3, 23.16, 25.2, 
38.10, 41.1, 42.13-16, 43.31, 44.10, 44.13, 46.2, 
49.6-8, 50.12, 52.11, 54.32, 57.13-14, 57.24, 58.14, 
58.16, 59.23, 60.2, 60.25, 60.27, 61.11, 63.17, 
66.12, 66.18-19, 66.28, 69.19, 71.5, 73.20, 75.8, 
78.36, 99.5, 101.2 

Metafora Ra 19.17, 50.7, 54.6, 54.8, 54.16, 65.9-10, 76.4, 82.25, 
82.28, 99.11, 104.26, Umysł 
 
Kosmiczny Umysł 
22.1, 30.2, 49.5, 67.28, 74.4, 90.14, 91.2-4, 91.17 
 
Archetypowy (Archetypiczny) Umysł 
16.49, 30.2, 42.16, 65.22, 66.21, 67.28, 67.30, 
71.13, 74.4, 76.8-12, 77.12-14, 77.21-23, 78.11-13, 
78.18-20, 78.26, 78.30-33, 79.13-15, 79.17, 79.20, 
79.28-30, 80.20, 88.14-15, 88.17-19, 88.23-24, 
89.19-20, 89.23, 89.25-26, 89.44, 90.11, 90.13-18, 
90.20-21, 90.27-30, 91.3-4, 91.7, 91.14-18, 91.25, 
91.34-37, 92.8, 92.11-12, 92.16-17, 92.34, 93.13-
14, 93.23-24, 94.18, 97.9, 99.6, 100.10, 101.4, 
104.26, 105.2, 105.9, 105.19, Zobacz także “Tarot” 
 
Umysł Planetarny, Umysł Rasowy, Zbiorowy Umysł 
2.4, 3.10, 5.2, 7.16, 10.6, 10.8, 14.32, 30.2, 31.16, 
38.9, 40.8, 40.11, 41.14, 43.5-6, 66.31, 67.28, 
90.14, 91.5-7, 91.12, Zobacz także “Akashic Record” 
 
Drzewo/Korzenie/Pień Umysłu 
10.14, 11.17, 16.49, 20.33, 22.1, 30.2, 36.10, 41.21, 
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42.16, 50.2, 52.2, 61.13, 64.4, 65.17, 66.13, 67.28-
30, 76.8, 77.13, 78.26-27, 84.8, 86.12, 90.14, 90.21, 
91.7, 91.12, 99.8, Zobacz także “Nieświadomy” 
 
Nieświadomy/Podświadomy 
Zobacz "Nieświadomy" 

Mezopotamia 76.6 
Męczeństwo 42.6, 44.1, 60.3-4, 72.10, 75.14-16, 81.8, 84.4, 92.3, 

100.3, 103.4-5, 103.8, 104.3, 105.2, 106.4 
Mężczyzna/Kobieta 5.2, 26.38, 31.7-8, 31.10, 54.3, 74.4, 78.36, 84.22, 

87.27-28, 89.36, 91.18, 92.20, 92.25, 94.14 
Mieszane kontakty 12.5-9, 12.15, 14.13, 16.18-19, 18.24, 21.20, 24.8-

16, 26.34, 26.36, 60.18, 62.14, 62.20, 62.23, 67.7, 
67.20, 68.16-17, 72.7-8, 80.3-7, 87.9-10, 89.6-7, 
90.3-4, 100.4 

Miłość Zobacz „Współczucie”, „Drugie zniekształcenie” i 
„Logos” 

Miłość/Światło 1.7, 2.3, 2.6, 3.4, 3.15, 4.20, 7.17, 10.9, 10.12, 12.5, 
12.7, 13.13, 14.20, 15.9, 15.12, 15.22, 15.25, 16.21, 
17.37, 18.5-6, 23.6, 36.12, 48.3, 64.6, 52.11, 65.12, 
78.25, 87.6, Zobacz także “Światło/Miłość” 

Mniejszy 
Wypędzający 
Rytuał 
Pentragramu 

Zobacz „Rytuał wypędzający mniejszego pentagramu” 

Moc/Siła/Władza 1.1, 2.2, 3.8-11, 6.1, 7.15, 8.2, 8.6, 8.11, 10.13-14, 
11.19-20, 11.26, 11.31, 12.5, 15.12, 15.14, 15.22, 
17.5, 17.7, 17.17, 19.18, 20.30, 20.32, 20.40-41, 
22.23, 22.28, 23.3, 23.6, 23.12, 23.15, 24.17, 24.19, 
25.1, 25.5-6, 27.13, 29.31, 30.3, 31.14, 32.2, 34.9, 
34.12, 35.1, 35.3, 38.14, 44.1, 44.15, 47.3, 49.8, 
50.6, 50.8-9, 52.7, 54.22, 56.3, 57.12, 57.17, 57.30, 
58.3, 59.17, 60.16-18, 62.16, 63.19, 64.6, 64.10, 
64.20, 66.30, 67.13-14, 67.28, 68.12, 68.16, 68.18, 
69.17, 74.15, 74.17, 75.4, 75.32, 75.39, 78.7, 78.11, 
80.7-8, 80.14, 80.18, 82.10, 85.7, 87.6-8, 87.12-16, 
89.5, 89.35, 90.5, 90.12, 93.18, 93.21, 94.15, 94.20, 
97.16, 99.5, 103.5, 103.12 

Modlitwa lub 10.14, 12.1, 15.14, 21.3, 22.2, 42.6, 49.6, 49.8, 
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kontemplacja 60.2, 71.5, 77.6, 86.23, 89.21, 94.21, 103.8, 104.3, 
105.4, 105.17 

Mózg 49.2-4, 50.11, 52.2, 61.13 
Mu Zobacz „Lemuria” 
Mumie 60.29 
Naddusza (grupa) 7.16, 36.22, 37.7, 52.9 
Nagasaki 26.23-31, Zobacz także “Hiroshima” i “Energia 

jądrowa” 
Nauczanie/ uczenie 
się 

1.10, 2.1-3, 2.6, 3.4, 3.6, 4.19, 6.1, 6.3, 9.3, 10.6, 
14.11, 14.28, 15.13, 17.2, 17.17, 17.20, 17.37, 
22.26, 42.2, 42.20, 43.18-19, 43.29, 47.8, 48.3-6, 
57.26, 57.29, 67.28, 73.16, 74.4, 74.16, 76.8, 77.23, 
83.3, 83.16, 85.16, 88.21, 89.18, 89.22, 92.7, 93.23, 
99.6, Zobacz także “Uczenie się/nauczanie” 

Nauki (jako 
dyscypliny) 

Astronomia 
11.4, 16.24-30, 16.37-38, 28.6-11, 29.1-5, 29.18-19, 
29.32, 30.15-16, 40.2, 41.4, 71.9-10, 78.8-9, 81.19, 
81.28-31, 81.33, 82.6-10, 82.13 
 
Biologia 
18.15, 18.20, 19.9-11, 20.12-17, 20.24, 21.13, 
23.13, 31.6, 41.11-12, 49.4, 63.7, 66.13, 66.25-28, 
90.5-12 
 
Ewolucja 
9.4, 9.16-17, 13.16-21, 16.28-29, 16.37-38, 21.13, 
27.8-9, 28.6, 28.10-11, 28.13-16, 28.19-20, 29.2, 
29.6-11, 29.13, 29.18-20, 30.1, 30.5-16, 36.15, 
36.17, 37.3, 39.4, 40.1-11, 41.4, 41.8-10, 41.12, 
41.18, 45.11, 47.2, 48.8, 50.5, 51.5, 52.2, 52.11, 
54.24, 63.27, 65.17, 70.22, 71.6, 71.11-13, 77.10, 
78.8, 78.10, 78.13, 78.16, 78.19-22, 78.33, 81.30-
32, 82.4-5, 82.10-13, 83.25, 88.16, 89.26, 90.5, 
90.11-13, 90.15, 90.18-19, 90.24-26, 90.29, 91.35-
36, 92.11, 92.19, 93.14-16, 105.14-16 
 
Fizyka 
20.6-8, 27.6, 27.14-17, 28.1-5, 28.8, 28.18, 29.1, 
29.12, 29.14-23, 29.30, 39.4-5, 40.1-3, 40.5-6, 40.9-
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11, 40.15, 41.4-5, 41.9, 41.20, 70.22, 75.26, 75.33-
34, 78.9 

Naukowcy 8.6, 9.16, 11.22-29, 17.8-9, 26.20, 28.5, 39.4, 41.12, 
44.12 

Nazca (linie) 20.39-43 
Negatywna ścieżka Ścieżka Lewej Ręki 

7.17, 17.32-33, 19.15, 20.29, 32.2, 32.5, 35.4-5, 
36.12-14, 46.7-12, 47.5, 50.6, 54.9, 54.22-23, 
54.25, 55.3-6, 62.16, 62.20, 64.5, 64.16, 67.8, 68.6, 
68.15-18, 69.11, 71.8, 73.4, 78.25, 80.8, 80.10, 
85.9, 86.22, 87.7-16, 89.27, 90.4, 90.20-23, 93.8, 
94.11-12, 94.19, 94.29, 95.21, 95.26, 97.13, 99.8, 
100.9, Zobacz także “Służba sobie” 

Negatywny kontakt 
z Inteligentną 
Nieskończonością 

Zobacz „Negatywny kontakt z Inteligentną 
Nieskończonością” 

Nicość Zobacz „Plenum” 
Niecierpliwość 5.2, 34.6, 45.2, 82.3 
Niepoczytalność 35.4, 36.24 
Nieskończoność/Ni
eskończony 
(przymiotnik) 

3.8-9, 4.2, 4.18, 5.2, 7.8, 7.12, 7.16, 9.14, 10.10, 
10.13, 10.15-16, 11.26, 12.26, 13.7-13, 14.28, 15.7, 
15.12, 16.21, 16.36, 16.38, 16.51, 16.53, 17.35, 
18.1, 18.6, 19.1, 19.3, 19.17, 20.27, 26.36, 27.15, 
28.7, 28.13, 28.16, 29.18, 30.14, 31.3, 32.12, 33.17, 
37.6, 37.8, 39.10, 41.4, 51.2, 52.12, 54.9, 64.6, 
65.17, 67.11, 70.5, 71.11, 72.7, 73.21-22, 78.15, 
80.8, 80.10, 80.20, 81.8, 81.19-20, 81.23, 81.28, 
82.4-6, 82.19, 83.9, 86.20, 90.9, 91.36, 100.4 

Nieświadomość Podświadomość, Głęboki umysł, Głębszy umysł 
20.33, 21.16, 22.1-2, 27.1, 30.7, 41.21, 44.11, 
46.12, 46.14, 50.12, 52.7, 53.1, 53.8, 53.12-13, 
55.2, 64.4, 65.23, 66.16, 69.18, 70.4, 70.24, 73.22, 
74.4, 78.11, 78.34, 78.36-37, 79.11, 79.20-24, 
79.33-36, 79.42, 83.3, 83.19-20, 84.8, 85.19, 86.6-
7, 86.9, 86.12, 88.17, 89.19, 89.44, 90.28, 91.22, 
91.34, 91.37, 92.11, 92.21, 92.28, 92.32, 93.10, 
93.14, 93.20, 94.11, 95.18, 97.9, 98.5, 99.8, 99.10, 
100.6-7, 101.4, 105.19, Zobacz także 
“Drzewo/Korzenie/Pień umysłu” 
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Niewinność 8.15, 19.15, 21.9, 30.1, 31.11, 32.1, 75.16, 92.10 
Niewolnictwo 8.14, 11.18, 16.17, 24.6, 24.17, 25.16, 26.34, 32.2, 

35.4, 35.8, 50.6, 55.3, 80.7, 83.10-14, 87.7 
Niezamanifestowan
a Jaźń 

Niezamanifestowana Istota 
33.15-16, 34.6-7, 34.9, 34.12, 58.23, 60.16, 61.6-7, 
61.10, 66.20, 71.4-5, 71.15, 82.17, 83.16, 90.26 

Nowotwór 40.9, 40.12-13, 46.7-8, 46.10-11, 46.14-16, 60.20, 
98.9, 98.14-15 

Oahspe (książka) 14.28, 17.31 
Obrona, Magiczna Zobacz „Obrona magiczna” 
Ochrona Zobacz także “Guardians,” “Wyższa Jaźń,” i 

“Pozdrowienie psychiczne/Atak” 
19.9, 32.1, 33.1-2, 33.11, 36.21, 44.10, 45.11, 46.2, 
57.6, 57.12, 59.2, 62.1, 62.7, 63.5, 64.4, 64.21, 
67.3, 68.5, 68.12, 68.16, 69.18-19, 72.2, 72.5, 72.7-
8, 72.14-15, 72.17, 73.23, 74.14-15, 75.2-8, 76.2, 
76.4-5, 77.3-5, 80.2, 83.14, 91.24, 91.38, 92.32-33, 
93.8, 94.19, 95.22-26, 99.7-8, 100.13, 103.16-19 
 
Ochrona Kontaktu z Ra 
Zobacz “Kontakt z Ra, Metodologia” 
 
Ci którzy oferują ochronę 
6.7, 30.14, 50.5, 69.3-6, 70.11 
 
Ochrona powłoką fioletowego promienia 
57.6, 57.12 

Oczyszczanie solą 95.4-8, 96.5, 96.14, 101.7, 105.6, 106.9, 106.21 
Odpowiedzialność 1.1, 2.2, 4.20, 5.2, 7.9, 10.12, 16.33, 16.42, 18.7-8, 

22.26, 23.10, 24.6, 33.1, 48.8, 61.7, 66.10, 80.5, 
94.9, Zobacz także “Zaszczyt/odpowiedzialność” 
 
Prawo lub Droga Odpowiedzialności 
Zobacz “Prawo Odpowiedzialności” 

Okaleczenia bydła 16.43, 16.46, 42.21, 43.5, 48.5 
Oktawa 6.8, 6.14, 7.17, 9.14, 13.20, 14.32, 15.4, 16.21, 

16.38, 16.51, 28.15-16, 36.8, 40.1, 41.7-8, 47.8, 
48.10, 49.6, 51.1, 52.12, 54.10, 71.11-13, 77.13, 
78.10, 78.14-15, 78.18, 78.22, 78.30, 81.16-, 18, 
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81.28, 81.33, 82.4-5, 82.11-12, 91.15, 97.17 
Osąd 5.2, 7.9, 26.8, 32.9, 38.5, 44.1, 78.11, 78.28, 93.3, 

94.9, 100.4, 101.8 
Osobowość 1.10, 2.2, 3.16, 12.30, 17.15, 35.4, 51.2, 52.2-3, 

52.7, 54.15, 60.13, 71.15, 72.11-12, 73.17, 74.9, 
74.11, 75.32, 79.5, 81.27, 83.3, 89.35 
 
Magiczna osobowość 
Zobacz “Magiczna osobowość” 

Oświecenie Oświecenie 
1.10, 2.1, 4.8, 15.13, 17.2, 17.37, 18.5, 23.10, 48.5, 
49.4, 52.7, 57.24, 57.33, 70.4, 71.22, 78.19, 79.20, 
80.13, 80.15, 97.9 

Pamięć 4.2, 6.20, 6.23, 11.10, 16.22, 21.3, 30.2, 31.16, 
36.24, 37.6, 38.9, 50.7, 64.14, 64.20, 65.19, 66.6, 
67.11, 68.14, 70.5, 84.8, 85.9, 86.10, 91.7, 92.14 

Patton, generał 
George 

34.17, 36.10 

Peru 10.15 
Perykles 25.4 
Pieniądze 11.28, 22.5, 23.15, 34.10, 60.16 
Pierwotne 
zniekształcenie 

Zobacz „Pierwotne zniekształcenie” 

Piorun kulisty 53.23 
Piramidy Zobacz także “Wielka Piramida w Gizie” i “Metfizyka 

piramidy” in Resource Book 
2.2, 3.6-8, 3.10-16, 4.1-8, 14.4, 14.6-11, 22.21, 
23.6-8, 23.10, 27.1-2, 45.4, 58.8-11, 59.18-23, 
60.13-14, 60.28-30, 61.13, 64.9, 66.5, 66.11, 73.18, 
96.21 
 
Kąty 
55.15, 56.4, 57.15, 57.30-32 
 
Ostrożność 
4.6, 4.8, 56.3, 57.12, 57.17, 57.30, 60.16 
 
Komnata króla 
55.11-12, 55.16-17, 56.3, 56.5-6, 57.12, 57.16-17, 
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65.20-21 
 
Komnata królowej 
55.10-11, 56.3, 56.6, 57.14, 57.24 
 
Komnata rezonansowa 
3.16, 55.13, 59.17, 65.20-22 
 
Cel 
2.4, 3.14, 23.16, 55.9 
 
Skupienie spiral 
50.11, 56.3, 57.15, 57.18, 58.12, 58.17, 59.6-7, 
59.11-12 
 
Geometria 
4.7, 57.19, 58.13-16 
 
Leczenie 
23.7, Zobacz także “Piramidy, Komnata króla” 
 
Inicjacja 
3.15-16, 4.2, 4.5, 4.7 
 
Użycie pozytywne: energetyzujące 
57.13, 57.20-23, 59.16, 60.10, 66.22-28 
 
Pozytywne użycie: medytacja 
56.3, 57.15, 57.18, 60.16 
 
Spirala zero 
59.6-7, 59.10-13 
 
Spirala pierwsza 
56.7, 58.23, 59.8 
 
Spirala druga 
58.19-23, 59.9, 59.13-15 
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Spirala trzecia 
57.20, 58.23-24, 59.10, 59.16, 60.10-12 

Planty 
(zamieszkane) 

16.24-25, 71.9, 71.11 

Plenum Nicość 
6.7, 82.6, 82.10 

Płaszczyzna 17.38, 90.25 
 
Plan astralny (Zielony) 
10.1, 11.7, 16.44, 16.50, 17.36-37, 26.25, 43.7, 
47.8, 63.25, 95.4, 96.2 
 
Plan dewakaniczny (Niebieski) 
17.36-37, 47.8 
 
Plan eteryczny (Indygo) 
15.4, 17.1, 47.8, 47.11, 66.26 
 
Plan ziemski 
15.20, 18.7, 20.34, 25.4 
 
Plan wewnętrzny 
Zobacz “Plany wewnętrzne” 
 
Plan fizyczny 
17.38-39, 18.5, 23.19, 35.8 

Płaszczyzny 
wewnętrzne 

6.11, 7.9, 10.1, 11.7, 12.14, 14.30, 16.44, 16.48, 
17.1, 17.36-39, 18.10-11, 20.26, 21.5, 21.7, 23.6, 
25.4, 25.6, 26.22, 26.25, 43.7, 47.8, 47.15, 51.1, 
60.23, 63.25-26, 69.3, 69.6, 70.17, 71.6, 71.20, 
74.12, 74.14, 83.3, 90.4, 90.25 

Płaty czołowe 
(mózgu) 

49.2-4, 52.5, 61.13 

Poczucie własnej 
wartości 

12.31, 15.10, 15.12, 32.14, 103.8, Zobacz także 
“Akceptacja siebie” 

Poddanie się 54.16, 64.16, 66.15, 84.4 
Podstawowe 
centrum energii 

Zobacz „Podstawowe centrum energii” 

Podświadomość Zobacz „Nieświadomy” 
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Podwojenie 7.2-5, 7.7, 10.13-14, 11.11, 22.27, 26.40, 37.7, 39.1, 
59.14, 62.15, 65.12, 73.22, 83.17, 87.14, Zobacz 
także „Prawo kwadratów” 

Podwójnie 
aktywowane 
(ciała/osoby) 

17.1, 63.8, 63.11-19, 63.21-23, 63.25, 63.28, 65.19, 
66.7 

Pogoda ducha 18.6, 34.6, 50.7, 106.20 
Pojęcie 24.19, 27.4, 34.4, 35.8, 40.1, 40.15, 77.12-13, 78.5, 

78.32, 79.19-20, 79.29-30, 86.6, 88.16, 89.20, 
90.12, 90.30, 97.9 

Pokusa 18.21, 18.25, 62.20, 62.23, 67.7, 68.16, 81.8, 87.9, 
87.12, 90.3-4 

Polepszenie 1.0, 89.2, 89.7 
Porażki 59.3, 75.15 
Post 40.14, 41.21-22, 42.12, 105.4 
Poszukiwacz 7.17, 15.13, 17.30, 50.2, 56.3, 57.33, 60.18, 66.5, 

66.9, 66.12-13, 67.30, 75.23, 76.9, 83.16, 84.20, 
85.19, 88.17, 94.9, 95.24, 97.9, 99.8 

Poszukiwanie 1.0, 1.7, 2.2, 2.4, 2.6, 3.4, 3.9-10, 4.14, 7.15, 7.17, 
8.1, 10.12-14, 11.17, 11.20, 11.28, 12.14, 14.14, 
14.19, 14.26-27, 15.7, 15.12-14, 16.11, 16.22, 
16.32, 17.2, 17.20, 17.30, 18.5, 20.27, 22.17, 23.1, 
23.8, 23.10, 26.8, 26.38, 27.13, 29.16, 29.18, 29.27, 
29.29-30, 30.7, 31.3, 31.9, 32.9, 36.14, 37.4, 41.6, 
41.14, 43.31, 48.6, 49.6, 50.11, 51.1, 53.8, 54.3, 
56.3, 57.14, 57.24, 57.33, 58.23, 60.26-27, 62.4, 
62.20, 64.6, 64.16, 65.2-7, 65.11-12, 65.15, 66.4, 
66.11-12, 66.14, 66.16, 68.5, 68.12, 68.16, 70.4, 
72.17, 73.10, 73.22, 74.8, 74.13, 75.15, 75.23-24, 
75.31-32, 76.8-9, 76.21, 79.37, 79.42, 80.8, 82.29, 
83.3, 83.14, 83.17, 84.7, 84.18, 84.20, 86.18, 86.20, 
87.22, 88.12, 89.7, 89.35, 89.39, 91.37, 93.10, 94.9, 
95.26, 97.9, 98.7, 99.11 

Poświęcenie/ 
ofiarowanie 

37.3, 42.15, 55.7, 69.5, 93.24, 103.8 
 
Ofiary z ludzi 
23.16 
 
Cena 
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35.1, 44.2, 61.12, 62.26, 71.1, 72.10, 81.8, 83.2, 
84.20, 94.26 

Pozytywna ścieżka Ścieżka Prawej Ręki 
1.0, 10.11-12, 15.14, 17.33, 18.5, 18.12, 19.17, 
32.1-2, 43.8, 46.13, 46.16, 49.6, 50.8-9, 52.2, 52.7, 
52.11, 54.21, 54.25, 55.7, 60.18, 64.4, 64.16, 66.33, 
73.4, 73.20, 74.9, 74.11, 75.15, 75.23, 80.10-12, 
80.15, 82.3, 83.17-18, 84.4, 89.29, 92.33, 93.9, 
94.9, 94.12, 94.19-20, 95.21-25, 99.5, 99.8, 101.8, 
102.21, Zobacz także “Służba innym” 

Praca 1.0, 2.3, 3.15, 4.14, 4.17, 5.1-2, 6.1, 9.2, 9.18, 12.1, 
15.12, 16.32, 17.1, 19.19, 20.9-10, 22.29, 26.38, 
27.5-7, 29.27, 31.3, 39.10, 46.10, 48.6, 50.5, 56.3, 
59.11, 63.17, 68.3, 69.5, 71.22, 73.10, 73.12-14, 
73.22, 75.16, 75.23, 76.16, 78.11, 78.24, 94.9, 
95.23, 97.5, 97.7, 97.9, 103.8 

Prana 14.2, 41.10, 56.3, 57.33, 58.12, 58.14-15, 58.19, 
59.6-7, 59.10-11, 59.16, 59.19, 60.13, 66.5, 66.26, 
73.17, Zobacz także “Światło wirujące w górę” i 
“Trzecie zniekształcenie” 

Prawa (naturalne) 13.13, 13.15-16, 17.18, 18.6, 19.12, 22.27, 27.15, 
27.17, 28.1, 28.5, 28.8, 29.2, 29.11, 29.16, 41.4, 
41.8, 46.14, 47.2, 54.17, 70.17, 71.11, 77.17, 78.20, 
93.14 

Prawa Miłości 3.10, 9.10, 14.10, 22.21 
Prawa naturalne Zobacz „Prawa naturalne” 
Prawa Światła 3.10, 16.50, 90.5 
Prawa Wieczności 3.10, 27.10 
Prawdziwy kolor 33.3-4, 40.6, 40.11, 40.15, 41.14, 47.3, 47.8, 48.7, 

48.10, 49.6, 50.9, 54.6, 58.20, 59.23, 77.17, 99.11 
Prawo Jedności 1.0-1, 1.5, 1.7, 1.9-10, 2.1-4, 2.6, 3.6, 3.9-10 , 3.14, 

4.13-14, 4.17, 4.19-20, 6.10, 6.14, 6.24-25, 7.1, 7.9, 
7.12, 7.15, 7.17, 8.19, 8.25, 9.9-10, 10.11-12, 10.14, 
11.12, 11.18, 11.21, 11.28, 12.3, 12.5, 12.7, 12.13, 
12.24-25, 13.4, 13.8, 13.12, 14.7-8, 14.10-11, 
14.18, 14.20, 14.23-26, 14.28, 14.34, 15.5-8, 15.12, 
15.14, 15.21-22, 16.18-21, 16.24, 16.28-29, 16.38-
41, 17.2, 17.15, 17.33, 17.43, 18.1, 18.5-6, 18.8, 
18.21, 19.1, 20.36, 22.6, 22.21, 22.27, 23.6, 23.10, 
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23.12, 23.15, 23.19, 24.9, 25.4, 26.4-9, 26.12, 27.8, 
27.10, 27.13, 28.1, 28.16, 37.6, 41.4, 42.10, 49.6, 
52.7, 52.11, 57.24, 57.33, 62.15, 64.6, 67.11, 71.13, 
71.17, 71.19, 72.17, 73.14, 75.29, 76.6, 76.8, 80.11, 
84.13, 87.3, 88.12, 90.29, 97.9, 104.26 

Prawo Kwadratów 
(podwojenie/wzmoc
nienie) 

Prawo Służby, Prawo Poszukiwania 
7.1-7, 7.9, 10.12-14, 11.11, 14.18, 15.6-7, 17.2, 
17.30, 18.13, 22.25, 22.27, 24.8, 26.40, 29.29, 37.7, 
39.1 , 62.15, 65.15, 66.15, 67.11, 67.26-27, 70.5, 
72.10, 83.17, 89.30, 89.39, Zobacz także 
“Wzywanie” 

Prawo 
Odpowiedzialności 

20.17, 22.5-6, 23.15, 34.17, 60.16, 60.27, 76.21, 
99.5, 101.8, 104.3 

Prawo Pomieszania Droga Pomieszania 
3.14, 11.19, 16.1-2, 16.6-7, 16.9, 20.26, 21.9, 26.36, 
27.10, 36.19-20, 48.4, 54.13, 58.7, 61.8, 67.25, 
68.5, 69.12, 72.7-8, 73.13-15, 76.12, 79.10, 79.23, 
79.33, 88.23, 98.5, Zobacz także “Pierwsze 
zniekształcenie” 

Probert, Mark 7.10-11 
Programowanie 
wcielenia 

8.21, 10.1, 17.1, 17.11, 21.9-11, 23.12, 31.6, 33.6-7, 
33.9, 34.5, 34.8, 34.17, 35.1, 35.3, 36.1-2, 36.4, 
36.6-7, 36.10, 41.22, 42.12, 48.7-9, 50.4-5, 54.19, 
54.21-24, 55.1, 60.4, 60.8, 61.2, 61.7, 65.11-12, 
66.18, 66.34, 67.7, 68.16, 69.6, 71.6-7, 72.17, 
73.19, 75.13, 83.27, 84.3-4, 87.17, 92.10-12, 94.7, 
95.25 

Projekt Manhattan 11.23, 26.20 
Proroctwo 65.7, 65.9-10, 86.7, 86.13, Zobacz także “Wróżenie” 
Przebaczenie 17.20, 18.12, 26.30, 34.4-5, 34.17, 40.13, 41.25, 

50.7, 52.7, 65.19, 71.6-7, 78.5 
Przebudzenie 30.5, 31.9, 36.24, 48.7, 53.8, 53.12, 53.17, 79.20, 

80.10 
Przed zasłoną Zobacz „Zasłona zapomnienia, warunki przed 

zasłoną” 
Przekształcać Transmutacja 

4.18, 6.1, 15.12, 25.6, 26.22, 46.9, 50.8, 51.7, 
54.17, 54.25, 59.14, 63.25, 64.4, 65.20-22, 77.12, 
79.40, 80.20, 80.22, 81.13, 91.17, 92.19, 93.24, 
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94.26, 95.27, 96.4, 99.8, 100.6-7, 100.11, 103.10-
11, Zobacz także “Post” 

Przestrzeń/czas 2.2, 6.9, 12.7, 13.8, 13.22-23, 19.1, 26.22, 26.32, 
28.2, 29.11-12, 29.14, 29.16-17, 29.19, 29.22, 30.4, 
39.4, 41.8, 41.20, 43.22, 52.10, 54.24, 55.9, 57.1, 
57.33, 58.16, 62.4, 63.24-25, 63.27-28, 65.2, 65.9, 
66.14, 70.12, 70.14, 70.17, 70.19, 70.22, 71.5-7, 
74.8, 82.15, 83.3, 105.4, Zobacz także 
“Czas/przestrzeń” 

Przewodnicy System wskazówek / przewodników 
12.14, 14.18, 18.8-9, 36.12, 54.3, 67.28, 69.3-6, 
70.11, 86.7, Zobacz także “Anioły” i “Wyższa Jaźń” 

Przyciągać 16.54, 26.12, 26.36, 28.14, 29.18, 30.10, 31.7, 37.8, 
38.2, 40.3, 40.6, 41.10, 49.6, 50.2-5, 51.1, 54.31, 
57.14, 57.33, 59.6-7, 67.7, 67.27, 68.14, 69.3, 72.7, 
76.2, 76.9, 80.5, 87.28, 92.20, 94.14, 95.4, 95.6 

Psychiczne 
pozdrowienie/atak 

25.1, 44.10-11, 46.1-2, 53.1, 53.22, 55.1-2, 56.1, 
57.1-3, 61.4-5, 62.0-14, 62.20-26, 63.1-5, 63.32, 
64.5, 65.1, 67.1-4, 67.6-15, 67.19-23, 67.26-27, 
68.4-7, 68.10-18, 69.3, 69.5, 69.7, 69.9, 70.3-4, 
70.6-7, 72.4-9, 72.14-15, 72.17, 75.8, 75.14, 75.17-
19, 76.2, 77.2-6, 77.8, 77.24-25, 78.1-3, 78.5, 
78.38, 80.1-9, 81.1-2, 85.3-9, 86.4-5, 87.5-7, 87.9, 
88.2-3, 89.2-4, 89.6-7, 90.2-4, 92.2, 92.4-5, 93.2, 
94.2-3, 94.6, 94.30, 95.2, 96.2-3, 96.22, 97.2, 97.15, 
97.20, 98.3-5, 98.15, 99.4, 100.3, 101.2-5, 102.2, 
102.10, 103.6, 105.2, 106.2, 106.4, 106.12, 106.16, 
Zobacz także “Ochrona” 

Puharich, Dr. 
Andrija 

7.10-11, 12.1, 12.10, 21.3-4, 23.11, 39.4, 39.6-9, 
84.7-8 

Pytający 4.13, 11.12, 37.3, 38.1, 42.14, 44.12, 64.20, 67.23, 
69.22, 102.21, 105.12, 105.22, 106.3, 106.12-13, 
106.22-23 

Ra Granice wiedzy Ra 
81.16, 81.18, 81.21, 82.14, 85.15, 90.12 
 
Komunikacja Ra 
1.1, 1.10, 2.0-2, 3.6, 8.31, 9.3, 15.1, 15.13, 17.2, 
18.1, 21.1, 22.26-27, 23.16, 28.16, 37.4, 48.3, 55.7, 
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60.9, 71.20, 72.17, 76.8, 80.0, 80.5, 83.28, 87.17, 
89.18, 100.4 
 
Forma Ra 
6.4, 8.20, 23.6, 23.16, 27.2, 41.4-6, 64.6, 90.12 
 
Historia Ra 
1.1, 1.3, 1.5, 2.2, 2.4, 6.4-5, 6.7, 6.21-23, 14.19-22, 
16.21, 41.26, 60.30, 76.11, 81.22-27, 81.29, 88.13-
16, 88.18-21, 89.8-13, 89.16-17, 89.22, 89.26-43 
 
Praca Ra na Ziemi 
1.0-1, 1.3, 1.5, 2.2, 2.4, 6.4, 6.7, 6.21-22, 14.4-6 , 
14.18, 14.20, 14.23-27, 23.1-10, 26.10-11, 26.21-
25, 48.3, 60.16, 60.27, 60.29, 71.20, 88.21, 88.24, 
90.29 

Rada Saturna 6.7-8, 7.8-10, 7.12, 8.1, 9.4, 14.28-30, 22.17, 23.6, 
23.16, 24.4, 26.32, 39.9, 53.3, 60.25, 70.15 

Reinkarnacja Zobacz także “Starszeństwo wibracji” 
4.9, 6.11, 6.13, 9.2, 9.7, 9.21, 10.1, 10.4, 10.12, 
10.15, 11.11, 11.29, 15.20, 17.1, 17.41, 18.15, 19.9, 
20.12, 21.9-10, 21.28, 22.6, 22.15, 23.12, 31.4, 
31.8, 31.10, 33.6-7, 33.12, 34.17-18, 35.1, 40.16, 
43.11-12, 48.7-8, 50.5, 50.7, 52.7, 54.23-24, 68.6, 
68.10, 70.14-15, 70.17, 71.6-7, 76.21, 79.7-9, 
82.25, 83.7, 84.20, 92.11, 92.16, 92.18, 97.5, 
104.11 
 
Atomatycznie 
21.9, 21.11, 48.8, 82.25 
 
Pomiędzy wcieleniami 
10.12, 21.9, 22.6, 43.12, 48.7, 50.7, 71.6, 82.24-25, 
82.28, 83.6 
 
Wybory przed wcieleniem 
8.21, 31.6, 35.3, 50.5, 53.1, 54.21-22, 55.1, 57.3, 
59.3, 60.3-4, 60.8, 61.2, 61.7, 65.12, 66.34, 67.7, 
67.23, 68.16, 72.17, 73.19, 75.13, 81.1, 83.27, 84.3-
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4, 85.16, 87.9, 87.17, 92.12, 94.3, 94.7, 95.25, 
102.10 

Religia(-ie) 1.5, 2.2, 14.1, 14.28, 16.15-20, 17.15, 17.20, 17.22, 
22.15, 23.1, 42.13, 47.8, 60.17-18, 73.13, 73.16, 
75.14, 75.17, 84.13-14, 88.19, 104.25 

Represja 41.19, 42.9-10, 46.11-13, 52.7 
Reprodukcja Zobacz także “Seksualność” 

 
Klonowanie 
18.15, 18.20, 24.6 
 
Reprodukcja biseksualna 
18.15-18, 18.20, 26.38, 30.7, 30.9-13, 31.2-7, 31.9, 
32.6-8, 41.15, 63.27-28, 83.4 

Rewolucja 
przemysłowa 

11.29, 26.13 

Robot 12.18-20 
Roosevelt, Eleanor 35.1-3 
Roosevelt, Franklin 35.1-3 
Rosja 8.6, 10.15, 17.3-5, 17.7, 21.24, 65.8 
Rozkazywać 53.16, 55.3-7 
Równowaga Równoważenie 

3.1, 4.17, 7.9, 14.6-11, 14.20, 15.4, 15.8-9, 16.2, 
16.5-7, 21.20, 22.26, 25.6, 26.20, 26.27, 26.30-31, 
29.29, 31.7, 33.7, 34.4, 36.7, 38.10, 52.7, 52.9, 
57.6, 57.13, 57.24, 60.8, 67.3, 67.11-12, 67.20, 
68.12, 71.5, 71.7, 72.8, 74.8, 78.10, 81.8, 83.16, 
85.16, 90.3, 95.2 
 
Równowaga / Zrównoważona praca (archetyp) 
Zobacz „Archetypy, Matryca ciała” 
 
Równowaga ciała 
5.2, 12.31, 51.5, 61.6, 61.10, 64.20, 88.6 
 
Równowaga ducha 
6.1 
 
Ćwiczenia równoważące i Centra energii 
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2.3, 3.1, 5.2, 6.1, 12.31, 15.8-9, 15.12-13, 18.5, 
18.11, 29.23, 29.27, 36.3, 38.5, 38.9-10, 39.10, 
40.4, 41.14, 41.18-19, 41.23-24, 42.2-6, 42.9-11, 
43.8, 44.14, 46.8-9, 48.7, 49.6, 51.7, 52.11, 54.8, 
54.15-16, 54.23-27, 54.32, 57.6, 57.13-14, 57.24, 
57.33, 58.3-7, 60.8, 61.6, 61.10-11, 64.6, 66.8, 74.6, 
74.8-9, 75.35, 80.4, 85.16, 86.7, 104.2-3 

Rydwan (Archetyp) Zobacz „Archetypy, Wielka Droga Umysłu” 
Rytm rzeczywistości 27.6-7, 27.13 
Rytuał 
Oczyszczający 

41.1, 95.4-5, 95.10, 95.15-17, 96.4-5, 101.6-7, 
105.6-8, 105.11, 106.9, 106.21 

Sala rekordów Zobacz „Kroniki Akashy” 
Samozapłon 17.26-28 
Sanskryt 74.17-19, 75.26-31 
Sarkofag (archetyp) Zobacz „Archetypy, transformacja ducha” 
Sasquatch Zobacz „Wielka Stopa” 
Schweitzer, Albert 34.10-11 
Seksualność 19.22, 25.1, 26.38, 30.10-13, 31.2-16, 32.2-11, 

39.2, 41.5-6, 44.1, 44.13, 46.12, 48.2, 53.14, 54.25, 
55.6, 60.16, 61.6, 64.20, 66.3, 66.22, 66.28, 71.17, 
72.16, 73.22, 76.2, 79.3, 83.3-4, 84.9-22, 86.20-22, 
92.25, Zobacz także “Reprodukcja” 
 
Fuzja 
32.9-10, 41.4-6 

Shockley, Paul 27.1-2 
Siła 12.31, 18.19, 26.38, 27.15, 28.13, 29.10, 31.3, 35.1, 

38.5, 39.4, 39.10, 42.12, 51.1, 51.8, 52.2, 53.22, 
54.29, 55.4, 56.6, 57.14, 62.17, 65.10, 65.15, 67.3, 
67.27, 67.31, 68.10, 68.14, 70.2, 70.19, 72.7, 73.3-
5, 74.12, 75.34-35, 76.2, 78.7, 79.4, 83.3, 84.13, 
87.12, 88.1, 99.3, 99.8-9, 99.11, 100.3, 103.5, 
106.5, 106.22 
 
Siła światła/ciemności 
Siły światła/ciemności 
24.8, 35.8, 72.7, 73.3-5, 74.12, 74.14, 87.6 
 

Skryba 7.10, 11.2, 38.1, 54.2-3, 59.3, 59.21, 61.7, 67.23, 
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85.16, 89.7, 96.3, 99.5, 101.2, 101.5, 105.4, 105.11 
Słońce (archetyp) Zobacz „Archetypy, Sygnifikator ducha” 
Służba innym 7.15, 7.17, 10.1, 11.2, 11.21, 12.9, 12.13, 12.15, 

12.26, 12.31, 14.13, 16.7, 16.11-12, 16.30-32, 
16.59, 17.2, 17.23, 17.30-34, 18.6, 19.14-15, 19.17, 
20.9-10, 20.27, 22.5, 25.1, 25.5-6, 26.38, 30.1-2, 
31.3-4, 31.9, 33.9, 33.11, 33.19, 34.2, 34.9-10, 
34.14, 34.16, 35.8, 36.17, 38.1, 38.7, 39.11-12, 
42.2, 42.9, 42.18, 43.8, 43.19, 44.1, 44.8, 44.15, 
45.1, 46.7, 46.9-10, 46.13, 46.16, 47.3, 47.6, 49.3-5, 
50.6, 52.3, 52.7, 52.11, 53.6, 53.17, 53.22, 54.21, 
54.25, 57.33, 60.27, 60.29, 62.23, 63.14-15, 64.2, 
64.4, 64.15, 65.14, 65.21, 66.18, 66.33, 67.3, 67.7, 
67.11, 67.21, 67.26, 68.16-17, 69.7, 69.9, 69.11, 
69.15, 70.5, 70.7, 71.2, 71.14, 71.16-17, 72.7-8, 
73.2-4, 73.12, 74.12, 74.15, 75.23, 77.19, 78.14, 
78.16, 78.25, 79.7, 79.28, 79.33, 80.1, 80.5, 80.11-
12, 80.15, 80.17, 81.29-30, 82.18, 82.22, 82.28-29, 
83.11-13, 83.17-18, 84.18, 85.4, 85.7, 85.9-11, 
85.13, 87.12, 87.22, 88.12, 89.3, 89.38, 89.44, 90.3, 
90.20-23, 92.2, 93.3-6, 94.12, 95.23-25, 97.16, 
99.8, 100.9, Zobacz także “Pozytywna ścieżka” i 
“Biegunowość (w świadomości)” 

Służba sobie 7.14-15, 7.17, 8.2, 8.11-12, 10.1, 11.3, 11.11-12, 
11.15-16, 11.18, 11.20-21, 11.31, 12.9, 12.13-16, 
14.13, 16.2, 16.7-9, 16.11-12, 16.15, 16.17, 16.30-
31, 16.57, 17.1, 17.17, 17.23, 17.25, 17.30-33, 
18.21, 19.15, 19.17, 20.9-10, 20.32, 22.5, 24.6, 
25.5-6, 26.34, 26.36, 26.38, 30.1, 30.5, 30.10, 
31.14, 32.2, 33.13, 33.19, 34.16, 35.4-5, 36.12, 
36.14, 36.16-17, 38.7, 38.14, 39.11-12, 41.14, 
42.20, 44.16, 46.7, 46.9-12, 46.16, 47.3-5, 48.6, 
49.4, 50.6, 51.7, 53.11, 53.14, 53.16-17, 54.19, 
54.22, 54.25, 55.3-5, 62.17, 62.20, 65.14, 66.29-33, 
67.7, 67.26, 68.6, 68.16-18, 69.9, 69.11, 69.15, 
70.7, 70.23, 71.7, 71.14, 72.8, 73.4, 75.19, 75.23, 
77.17, 78.25, 80.5-8, 80.11, 80.15, 80.17, 85.4, 
85.7, 85.9, 85.11, 86.5, 87.6-9, 87.11-12, 87.14-16, 
87.25, 89.31, 89.35, 89.44-45, 93.3, 95.6, 95.26, 
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97.16, 99.8, 100.8-9, 101.2, Zobacz także 
“Negatywna ścieżka” i “Biegunowość (w 
świadomości)” 

Społeczeństwo 1.5, 6.16, 6.23, 8.26, 10.15, 11.17, 12.18, 16.31, 
19.15, 20.21, 22.21, 23.15, 25.5, 34.9-10, 34.13, 
35.6, 36.12, 37.4, 38.9, 54.25, 73.12, 74.13, 83.10 

Srebrne plamki 16.47-49, 53.21 
Srebrny sznur 91.11 
Star Wars (film) 16.10 
Starsza Rasa 15.15, 15.17-20 
Starszeństwo 
wibracji 

17.41-43, 26.13, 31.6, 33.12-13, 34.15-16, 40.16, 
48.5, 48.7-8, 57.12, 61.2, 65.5, Zobacz także 
“Reinkarnacja” 

Starzenie się 14.10, 15.4-5, 15.8, 59.20, 105.19-20, 106.12 
Strażnicy 7.9, 9.6-9, 9.18, 12.3-5, 16.1, 16.5-6, 20.28, 21.8, 

21.14, 24.4, 30.14, 48.8, 50.5, 51.1, 52.12, 54.10, 
67.13, 95.22, Zobacz także “Ochrona” 

Strojenie Dostrojenie 
1.0, 3.8, 4.6, 10.9, 12.1, 15.1, 30.2, 39.9, 42.2, 
54.15-17, 54.31-32, 60.8, 66.22, 67.7, 71.6, 71.18, 
72.7, 74.3, 75.33, 77.7, 89.44, 105.11, 106.9 

Sub-gęstość 16.51, 16.53, 17.11-12, 17.34-35, 17.38-39, 22.13, 
38.6, 71.13, 90.25, Zobacz także “Plan” 

Sub-Logos Zobacz „Logos, Sub-Logos” 
Sumer 88.22 
Sygnały i znaki 
osobiste 

22.1, 44.3-6, 44.10, 96.11-13, 105.12 

Sygnifikator Zobacz „Archetypy, Sygnifikator” 
Syriusz 8.22, 38.7-8, 51.2 
Szkodliwa wymiana 
energii 

106.13, 106.22 

Śmierć 17.20, 23.12, 26.25-28, 30.3-4, 31.14, 33.9, 33.11, 
34.6, 34.18, 47.9, 47.11-15, 48.7, 51.6, 51.10, 53.3, 
63.2, 63.12-14, 63.20-21, 65.21, 67.28, 68.6, 69.3, 
69.6-7, 70.15, 70.17, 71.6, 81.13, 82.25, 83.2, 86.7, 
89.31, 91.10-11, 95.25, 104.9, 105.18 
Śmierć (archetyp) 
Zobacz “Archetypy, Transformacja ciała” 

Śnienie 14.25-26, 44.10-11, 46.2, 83.3, 83.16, 84.8, 85.19, 
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86.7-15, 95.18 
Świadomość Zobacz „Kompleks, Świadomość” 
Świadomość 
Plantarna 

Istota Plantarna 
2.4, 6.15, 6.24-25, 8.15, 9.4, 11.18, 11.26-27, 
13.15-16, 15.20, 16.25, 16.32, 16.61, 20.26, 21.17, 
25.7-8, 29.9-10, 30.14, 37.7, 53.16, 65.16-17 
 
Uzdrowienie Plantarne 
2.4, 14.7, 14.10, 26.27-28, 26.30-31, 30.14, 50.9, 
57.9 
 
Sfera Plantarna 
Ciało Plantarne 
2.2-4, 6.6, 6.10, 6.13, 6.16, 8.7, 9.2, 9.7, 9.13, 9.18, 
10.1, 10.4, 10.6-7, 11.3-4, 11.18, 11.26, 13.9, 13.15, 
13.22-23, 14.3, 14.7, 14.10, 14.23, 14.32, 15.4, 
15.9, 16.1, 16.6, 16.13, 16.25, 16.30, 16.33, 16.59, 
17.0-1, 17.11, 18.6, 19.4, 19.7, 19.12, 20.13, 20.19-
21, 21.5, 21.17, 21.27-28, 24.4, 26.20, 26.27-28, 
26.30-31, 28.6, 29.9-10, 30.14, 30.16, 31.8, 41.4, 
41.12, 41.15, 41.26, 43.28, 48.8, 49.5, 59.4-5, 
60.20-21, 62.29, 63.8, 63.15, 63.20-21, 63.24-25, 
63.27, 63.31, 65.10, 65.16-17, 65.19, 66.29, 66.31, 
66.34, 67.20, 68.14, 72.8, 73.3, 74.4, 82.7, 88.23, 
89.11-12, 91.13 
 
Wibracja Plantarna 
Aura, Pole elktromagnetyczne, Sieć energetyczna 
2.3, 4.6, 8.7, 12.7, 12.30, 13.23, 14.7, 14.10, 15.4, 
15.9, 22.11, 41.4, 42.7, 49.5, 49.8, 50.8-9, 59.20, 
65.12, 71.16, 88.23 

Świadomość siebie Samoświadomość 
13.21, 14.1, 15.12, 19.3, 19.11, 20.4, 30.1-2, 34.14, 
35.4, 36.14, 40.3, 41.10, 41.16, 41.19, 41.21, 48.8, 
50.5, 75.23, 78.33, 79.20, 82.12, 83.10, 90.9-10, 
92.10-11 

Światło Zobacz także “Trzecie zniekształcenie” 
 
Światło wirujące w dół 
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4.5, 4.18, 6.1, 12.31, 49.5-6, 54.27, 54.29, 54.31, 
56.3, 57.6, 57.14, 57.33, 59.11, 66.5, 72.17, 73.5, 
73.7-8, 73.10, 73.19 
 
Światło wirujące w górę 
4.18, 6.1, 9.14, 13.15, 13.17, 13.23, 14.2, 19.3, 
28.14, 29.16, 29.18, 30.5, 41.10, 49.5-6, 50.2, 
54.27, 54.29, 54.31, 56.3-4, 56.6-7, 57.6, 57.14, 
57.20, 57.33, 58.11-12, 58.19, 59.6-11, 59.13-16, 
66.5, 66.22, 66.25-26, 72.17, 73.8, 73.10, 73.17, 
74.5-6 

Światło wirujące w 
dół 

Zobacz „Światło wirujące w dół” 

Światło wirujące w 
górę 

Zobacz „Światło wirujące w górę” 

Światło/Miłość Zobacz także “Miłość/Światło” 
1.7, 3.4, 3.15, 4.20, 6.14, 7.17, 12.3, 14.20, 15.4, 
15.9, 15.22, 16.21, 29.16, 51.1, 52.11, 64.6, 78.25, 
87.6 

Święci Teresa, 
Augustyn, 
Franciszek 

22.15 

Tajemnica 1.10, 13.13, 16.21, 16.27, 18.1, 22.21, 27.7, 28.1, 
28.16, 52.11, 97.9, Zobacz także “Inteligentna 
Nieskończoność,” “Jeden Nieskończony Stwórca”, i 
“Jedność” 
 
Różnorodność trzeciej gęstości 
3.14, 6.25, 7.12, 17.2, 24.9, 26.21, 78.33, 79.21, 
79.40, 80.10, 84.20, 86.20 
 

Tales 25.4 
Taras Bulba 11.8-10 
Tarot Zobacz „Archetypy, Tarot” 
Telepatia 12.13, 14.27, 20.30, 26.21, 38.14, 90.12 
Telewizja 34.13, 42.2 
Tesla, Nikola 8.6, 11.25-26, 26.20 
Tesseract 
(odchylenie o 
dziewięćdziesiąt 

52.10, 94.18, 95.27, 103.11, 103.14 
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stopni) 
Transfer energii General Energy Transfer 

31.2, 32.5, 39.10, 54.25, 54.31, 55.8, 60.8, 66.5, 
66.9, 73.21-22, 76.3, 84.17, 106.13 
 
Sexual Energy Transfer 
25.1, 26.38, 30.10, 31.2-7, 31.9, 31.11-15, 32.2, 
32.5-10, 39.10, 44.1, 48.2, 54.25, 54.31, 71.17, 
72.16, 73.21-22, 76.2, 83.3, 84.9-22, 86.20-21, 
87.18, 87.22-27, 92.20, 92.25, 99.10 

Transfer energii 
seksualnej 

Zobacz „Transfer energii seksualnej” 

Transformacja 
(archetyp) 

Zobacz „Archetypy, transformacja” 

Trójkąt Bermudzki 60.11 
Trzecia gęstość  6.6, 6.15, 10.3, 11.17, 13.21-23, 14.3, 16.2, 16.21, 

16.39, 17.35-38, 18.7-9, 19.4, 19.9-11, 19.13-15, 
20.18, 20.21, 20.24, 20.26-27, 21.9, 30.1, 30.10, 
33.9, 36.1, 36.17, 38.6-7, 40.7, 41.14, 41.16, 42.3, 
48.6, 57.33, 61.9, 63.8, 63.13, 63.32, 64.8, 71.2, 
76.15-20, 77.14-15, 78.24, 79.9, 81.3, 82.15, 82.17-
19, 82.21, 83.10, 90.8-10, 91.21, 92.11, 95.24-25, 
97.9, 105.13-16, 105.20, Zobacz także “Gęstość” i 
“Wybór” 
 
Długość życia trzeciej gęstości 
14.11-12, 20.12-17, 20.23-25, 21.9, 22.3-8, 22.28, 
23.13-14, 43.11 

Tunguska 17.3 
Turcja 10.15 
Tybet 10.15 
Uczenie 
się/nauczanie 

1.10, 2.1, 3.6, 4.10, 5.2, 6.1, 9.3, 14.10, 15.13, 
15.22, 16.48, 17.25, 17.38, 17.43, 20.24, 20.26, 
22.5, 26.13, 27.1, 28.6, 32.5, 39.10, 41.7, 42.2, 
42.8-9, 42.20, 43.26, 46.14-15, 48.7, 52.9, 52.11, 
56.4, 57.29, 58.23, 60.9, 60.16, 71.6, 73.16, 73.22, 
74.4, 74.11, 76.6, 76.8, 76.12, 77.23, 82.14, 83.3, 
86.7, 89.18, 89.22, 89.25, 90.29, 93.16, 93.23, 
94.14, 99.6, Zobacz także “Nauczanie/uczenie się” 
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UFO 6.21-25, 7.12-14, 8.2-32, 12.2-12, 23.3, 24.20, 
26.20-21, 26.32-33, 26.36, 37.5, 38.7-8, 38.11-13, 
51.2-4, 52.10, 60.24-25, 70.18-21, 87.10 
 
Bliskie spotkanie 
8.15-22, 53.3-17, 84.8, 100.4 
 
Przelot UFO 
12.8, 48.5 
 
Masowe lądowanie UFO 
16.8-9 

Układ Słoneczny 6.4, 6.9-10, 6.24, 10.1, 10.16-17, 11.4, 13.15, 13.23, 
29.4, 30.14, 78.32, 81.24 
 
Maldek 
6.9-10, 6.12-13, 9.18, 10.1, 10.3, 10.6-7, 11.3, 11.5, 
11.13, 21.5-6, 21.16, 38.2, 59.4-5, 90.18 
 
Mars 
9.6-12, 10.6, 14.3, 18.20, 19.5, 20.17-18, 20.20, 
20.26, 21.8, 30.14, 64.14, 74.4, 90.18 
 
Saturn 
6.8, 7.8, 7.12, 9.4, 22.17, 23.6, 23.16, 30.14, 53.3, 
60.25 
 
Rada Saturna 
Zobacz “Rada Saturna” 
 
Słońce 
2.2, 2.6, 10.17, 11.4, 13.5, 16.35, 23.1, 23.6, 23.16, 
29.1, 29.3, 29.5-6, 29.10, 30.14, 40.1, 41.4-5, 41.7, 
54.4-5, 54.7, 65.17, 66.26, 67.28, 71.12, 75.2, 
77.12, 77.17, 80.10, 81.24-25, 82.8, 89.8, 91.2-3, 
92.28, 102.21, Zobacz także “Logos, Lokalny Sub-
Logos” 
 
Uran 
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30.14 
 
Wenus 
6.4-7, 6.21, 6.23, 29.18, 30.14, 41.26, 76.11, 88.13-
15, 89.9-12, 89.28, 89.32, 89.39, 90.18 

Ukończenie (szkoły) 10.4, 10.9, 11.6, 19.5, 20.3, 20.18, 30.5, 34.16, 
36.12, 38.6, 38.14, 40.4, 41.26, 47.5-6, 52.12, 63.9, 
82.21-22, 82.26-29, 89.35, 89.40, 104.11, Zobacz 
także “Zbiory” 

Ulotna informacja Nieistotne informacje, Szczegółowe informacje 
3.6, 6.25-26, 17.21, 26.36, 27.3, 29.24, 30.8, 37.4, 
39.4, 39.6, 43.7, 51.1-2, 53.3, 53.18, 53.24, 57.4, 
58.17, 62.23, 64.18-20, 67.11, 71.10, 81.23, 84.7, 
91.13, 96.9-11, 100.4 

Umysł rasowy Zobacz „Umysł rasowy” 
Umysł/Ciało 2.2, 4.18, 9.4, 10.1, 13.21, 18.18-22, 19.20, 20.3, 

29.9, 30.5, 30.7, 31.4, 39.10, 46.9, 86.18, 106.4 
Umysł/Duch 
(Duch/Umysł) 

15.12, 17.38, 35.8, 47.8 

Umysły/ciała/duchy 32.5, 36.21, 47.2, 50.7, 77.17, 82.12, 83.6, 84.10, 
84.22, 85.17-18, 86.20, 87.18-21, 93.5, 104.26, 
105.18-19 

Ur 76.6 
Uran Zobacz „Układ Słoneczny, Uran” 
Uzdrawianie 2.2-4, 3.14-15, 4.5-20, 5.1-2, 6.1, 9.3, 10.9, 11.7, 

12.31, 14.4, 14.6, 14.10-11, 15.14, 17.18, 18.10-11, 
21.3, 21.5, 21.7, 21.9, 22.6, 22.21-23, 22.28, 23.6-7, 
23.12, 26.26-31, 27.1, 29.31, 29.33, 34.10, 35.8, 
36.2, 38.5, 39.10, 40.12-14, 41.21, 47.8, 48.7, 
50.13, 54.31, 55.1, 55.11-17, 56.3-7, 57.4-33, 58.3, 
58.7, 58.23, 59.8, 59.11, 59.17, 61.6, 61.10, 61.13, 
62.4-6, 62.10-11, 62.26, 64.15, 64.20, 66.5-16, 
66.28, 69.6, 70.17, 71.6-8, 73.10, 73.13-14, 73.17-
19, 75.10-13, 75.35, 76.8, 77.9, 77.25, 78.5-6, 
82.24, 83.24, 84.2, 84.6, 85.16, 86.12, 86.15, 87.27, 
92.6, 98.5, 98.12, 99.2, 101.2, 102.2, 102.21, 105.2-
4, 105.18, 106.18 
 
Uzdrawianie alopatyczne 
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64.15-16, 66.10, 98.5, 102.2, 102.17-21, 103.4, 
104.7, 104.18, 104.22 
 
Uzdrawianie kryształami 
2.2-4, 14.4, 14.7, 22.21-23, 23.6, 27.1, 29.23-31, 
33.3-5, 55.16-17, 56.3, 57.4-12, 58.3-6, 58.18, 
60.31, 66.5, 88.7 
 
Uzdrawianie przez post 
40.14, 41.21-22, 105.4 

Uzdrawianie 
alopatyczne 

Zobacz „Uzdrawianie alopatyczne” 

Van Tassel, George 14.12-13 
Wady wrodzone 34.8 
Wcielenie Zobacz „Reinkarnacja” 
We wzmocnieniu 30.5, 35.1, 38.5, 41.17, 47.9-11, 48.10, 62.29, 

79.20, 85.9-11, 92.20 
Wenus Zobacz „Układ Słoneczny, Wenus” 
Wewnętrzna 
Ziemia 

60.21-25 

Wewnętrzne 
światło 

Wewnętrzna natura, Wewnętrzny ogień, Polaris jaźni, 
Gwiazda przewodnia 
29.6, 49.6, 54.27, 54.29, 56.3, 57.6, 57.14, 57.33, 
73.8, 73.10 

Wezwanie 1.0, 4.8, 7.1-9, 8.12, 10.12-13, 11.18, 12.26, 14.2, 
14.18, 14.24, 21.14-16, 21.18-20, 22.17, 22.19, 
22.25, 23.1, 23.6, 23.8, 24.8, 26.34, 27.1, 43.28-29, 
55.4, 55.7, 60.27, 62.20, 65.7, 67.28, 68.5, 72.8, 
73.3, 73.8, 74.12-13, 80.14, 81.25, 85.4, 87.6, 
89.39, 90.3, Zobacz także „Prawo kwadratów” 

Wędrowiec 2.2, 11.25, 11.29, 12.26-30, 12.32, 13.23, 14.18, 
15.20, 15.25, 16.59-61, 17.8-9, 17.11, 17.18-19, 
23.6, 26.13, 26.15-16, 32.9-11, 36.16-18, 36.24, 
37.2, 42.16, 45.3-7, 48.7, 52.8-9, 53.7-13, 58.20, 
59.3-5, 63.10, 63.15-18, 65.3, 65.5, 65.11-12, 
65.19, 66.6-8, 66.34, 68.10-11, 69.10-12, 70.15-17, 
75.24, 81.27, 85.16, 89.33-39, Zobacz także “Bracia i 
Siostry Smutku” 

Węzeł strachu 10.1, 10.7, 21.5 
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(Maldek) 
Wiara 3.9, 16.18, 27.4, 41.22, 42.12, 46.9, 54.24, 54.31, 

60.18, 67.30, 73.13, 80.13, 80.20, 82.29, 84.21, 
85.4, 94.7, 95.16, 97.9, 101.2, 105.1, Zobacz także 
“Inteligentna Nieskończoność” 
 
Wiara (archetyp) 
Zobacz “Archetypy, Katalizator ducha” 

Wibracja Zobacz także “Wąskie pasmo wibracji” i “Kompleks 
wibracji dźwiękowych” 
2.2, 2.6, 27.4, 54.6, 54.8, 75.2, 75.26, 106.22 
 
Wibracje podstawowe lub rdzeniowe 
20.6-7, 27.14-16, 28.2-4, 29.2, 29.11-14, 29.23, 
40.3, 40.5-6, 40.9-11, 40.15, 41.8-10, 62.27-28, 
71.6 
 
Wibracja energetyzująca 
1.12-13, 3.18, 11.2, 17.11, 33.3, 66.22, 87.26-27, 
98.16 
 
Wibracja gęstości 
1.1, 2.2, 6.14-16, 8.15, 10.4, 13.23, 16.2, 16.41, 
17.1, 17.11-12, 17.15, 17.21, 19.9, 27.13, 32.12, 
33.20, 40.16, 53.3, 57.28, 59.24, 68.6, 70.14, 77.24, 
78.15, 81.13 
 
Wibracja danej istoty 
1.2, 1.5, 2.1, 8.14, 20.16-17, 29.29, 32.2, 37.3, 
39.10, 42.7, 47.3, 51.1, 57.12, 57.33, 73.20, 86.23, 
87.17, Zobacz także “Starszeństwo wibracji” 
 
Wibracja Plantarna 
12.27, 12.30, 16.61, 49.8, 65.11-12, 71.16, Zobacz 
także “Świadomość planetarna” 

Wibracje 
wąskopasmowe 

1.0, 15.1-2, 18.1, 30.17, 33.1, 59.23, 61.12, 64.5, 
65.4, 72.17, 74.2, 85.20, 88.10 

Wielka Droga 
(Archetyp) 

Zobacz „Archetyp, Wielka Droga” 
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Wielka Piramida w 
Gizie 

3.6, 3.12, 3.15, 4.6, 23.6, 23.8, 51.6, 55.11-16, 56.3-
6, 57.12, 59.15, 60.13, 64.9, 66.23, 66.25, 89.14-16, 
96.21, Zobacz także “Piramidy” 

Wielka Praca 6.1, 48.6, 52.2 
Wielka Stopa 9.18, 9.21-22, 10.4-5, 64.17, 64.19 
Wielki cykl 9.4, 9.14, 14.4, 15.18, 16.61, 19.8, 20.12, 21.6-9, 

21.13, 21.25, 33.12, 59.5, 69.12, Zobacz także 
“Główny cykl” 

Wielki Zapis 
Stworzenia 

60.16 

Wieża rażona 
piorunem 
(archetyp) 

Zobacz „Archetypy, Wzmacniacz Ducha” 

Williamson, George 
Hunt 

12.1, 15.18 

Wir 
możliwości/prawdo
podobieństwa 

Zobacz „Wir możliwości/prawdopodobieństwa” 

Wir 
prawdopodobieńst
wa/możliwości 

Wir możliwości/prawdopodobieństwa 
11.3, 11.6, 16.53-54, 16.56, 17.5, 19.21, 33.12, 
36.2-4, 40.8, 43.25, 50.5, 56.3, 60.20, 64.19, 65.2, 
65.6, 65.9-10, 65.12, 68.14, 69.5, 98.15, 102.2, 
102.17, 104.9, 104.11 

Wisielec (archetyp) Zobacz „Archetypy, Sygnifikator ciała” 
Wizje Wizjonerskie informacje 

14.25, 25.4, 44.5, 49.2, 58.3, 84.8, 86.12, 86.15, 
88.17, 89.16 

Wizualizacja 1.13, 42.13-15, 49.8, 50.8-9, 56.3, 61.12, 67.13-14, 
68.14, 73.5, 73.10, 74.16, 75.4-5, 75.11, 75.39, 
88.19-21, 88.24, 98.6 

Włosy 19.9, 19.13, 20.6, 49.5, 69.0, 75.33-34, 106.4 
Woda 8.3, 8.13, 9.5, 13.16, 13.18, 23.14, 41.10, 45.7, 

45.12, 57.9, 58.15, 59.7, 60.11, 78.29, 88.23, 89.20, 
106.4-5 
 
Błogosławiona woda (do oczyszczania lub picia) 
1.12-13, 2.6, 3.18, 95.4-7, 96.14, 101.7, 106.9, 
106.21 
 
Wirująca woda 
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75.9, 80.0, 82.2, 84.5, 89.45, 91.38, 92.3, 93.24, 
95.28, 99.11, 100.2-3, 104.2, 106.22 

Wojna Działania wojenne 
8.16-17, 8.19, 9.10, 9.18-19, 10.1, 10.15, 18.25, 
20.21-22, 22.5, 23.15, 24.4, 24.17, 25.4-11, 26.25, 
32.2, 33.15, 34.12, 34.14, 34.17, 35.1, 35.8, 38.9-
10, 65.6-8, 66.31, 90.18 

Wola 6.1, 10.14, 21.1, 28.13-14, 29.29, 31.3, 31.7, 32.2, 
36.11, 36.14, 38.4, 39.3, 41.18-19, 41.21-22, 42.12-
15, 43.8, 43.30-31, 44.1, 44.8, 44.10, 46.9, 46.12, 
47.13-14, 49.2, 49.8, 52.7, 52.11, 53.1, 54.3, 54.29, 
55.6, 55.17, 56.3, 57.14, 58.18, 60.3, 60.18, 63.2-3, 
63.6, 66.14-15, 66.22, 67.2, 67.21, 67.28, 68.2, 
70.4, 72.7, 72.10, 73.4, 73.8, 73.10-12, 73.22, 74.4, 
74.12-13, 74.16, 75.35, 76.1, 77.9-10, 77.17, 79.32, 
79.42, 80.20, 81.8, 82.19, 82.29, 84.4, 84.13, 84.21, 
85.4, 85.19, 86.18, 87.7, 87.16, 88.6, 90.26, 90.30, 
91.19, 92.2, 92.11, 94.7, 95.16, 96.2, 97.9, 99.9, 
100.3, 101.2, 102.1, 103.1, 104.3, 105.1 

Wolna Wola Zobacz „Zniekształcenie, Pierwotne” 
Wrażliwość 
psychiczna 

44.3-6, 44.10-12 

Wróżbiarstwo 76.6, 88.23, 93.17 
Współczucie Kochająca, Miłość zielonego promienia, Bezwarunkowa 

Miłość, Uniwersalna Miłość, Wibracja Miłości 
1.5, 4.6, 4.17, 15.12, 16.50, 17.30, 18.5-6, 18.11, 
22.6, 23.6, 25.5-6, 27.13, 32.9, 33.8, 33.11, 33.20, 
34.17, 41.25-26, 42.2, 42.6-7, 42.20, 43.14-15, 
44.10, 47.5, 48.6, 52.9, 54.17, 59.3, 60.3, 60.8, 
61.6, 61.11, 62.26, 63.5, 63.8, 63.14, 64.6, 65.11, 
67.11-13, 70.22, 75.2, 75.14-15, 75.32, 75.39, 
81.23, 83.18, 84.4, 85.11, 85.16, 86.7, 89.29, 89.35-
39, 99.5 

Wszechświat 
(archetyp) 

Zobacz „Archetypy, Wielka droga ducha” 

Wybory przed 
wcieleniem 

Zobacz reinkarnacja, wybory przed wcieleniem 

Wybór 16.7, 16.11, 17.33, 19.15-18, 20.10-11, 30.1, 36.12, 
50.7, 60.16, 67.11, 69.11, 76.15-17, 77.12-16, 
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77.19, 78.21, 78.24, 78.26, 79.31, 85.9, 85.11, 
87.11, 87.25, 89.33-34, 91.16, 92.22, 92.33-34, 
95.27, Zobacz także „Biegunowość (w świadomości)” 
 
Wybór (archetyp) 
Zobacz "Archetypy, wybór" 

Wymiar 3.8, 4.2, 4.4-5, 4.9, 5.2, 6.4, 6.6-8, 6.13, 6.15-16, 
6.18, 6.24-25, 10.1, 10.3, 10.6, 10.16, 11.12, 13.8, 
13.17, 14.4, 14.17, 15.18, 16.2, 16.5, 16.22, 16.25, 
16.32, 16.43, 17.1, 17.18, 17.31, 20.7, 20.36, 21.5, 
26.24, 27.2, 36.1, 36.3, 40.1, 52.1, 54.5, 57.33, 
59.14, 61.9, 62.20, 63.24, 64.4, 65.9, 76.17, Zobacz 
także “Gęstość” 

Wypędzający 
Rytuał Małego 
Pentagramu 

41.2, 67.16, 72.2, 72.8, 72.13-14, 72.17, 73.2, 
74.14, 75.3, 75.5-7, 76.4-5, 79.5, 80.2, 95.4, 
103.18-19 

Wysoka Kapłanka 
(Archetyp) 

Zobacz „Archetypy, Wzmacniacz umysłu” 

Wysp 
Wielkanocnych, 
Głowy z 

20.30-35, 20.37 

Wyzwanie duchów 89.2, 89.6-7 
Wyższa Jaźń 35.3, 36.1-15, 36.22, 37.6-7 , 41.22, 42.12, 44.12, 

48.8 , 51.1, 54.3, 60.4, 61.7, 67.28, 68.6-7, 69.6, 
69.11, 69.13-14, 70.6-14, 71.6, 75.32, 75.36, 75.38, 
83.3, 86.7-8, 97.5, 101.3-5, Zobacz także 
"Przewodnicy" i “Ochrona” 

Wzmacniacz 
(archetyp) 

Zobacz „Archetypy, Wzmacniacz” 

Wzmocnienie Wzmocnienie 
28.1, 31.2, 35.1, 36.12, 38.5, 39.4, 39.10, 40.1, 
41.4, 48.6-7, 51.10, 52.7, 57.6, 78.34, 78.37, 79.20, 
84.20, 85.9-11, 91.20, 92.13, 92.19-20, 92.30, 
92.34, 93.10 

Zaklinaczka 
(archetyp) 

Zobacz „Archetypy, Doświadczenie ciała” 

Zapomnienie Zobacz „Zasłona zapomnienia” 
Zasłona 
zapomnienia 

12.28, 16.2, 21.9, 30.4, 36.16-17, 36.19, 48.6, 48.8, 
50.7, 52.8, 63.14, 63.17-18, 65.12, 65.18-19, 69.6, 
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75.24, 77.14, 77.17, 77.19, 78.19-20, 79.7, 79.10-
12, 79.21-24, 79.27-34, 79.31, 79.41, 81.32, 83.3-4, 
83.8, 83.10-12, 83.15-26, 84.17-19, 84.21, 85.9, 
85.17-19, 86.6-7, 86.18-22, 87.17-21, 88.15, 89.33-
35, 89.38, 89.40, 90.12, 90.18-19, 92.21, 92.25, 
93.5-6, 93.20, 94.10, 95.19-20, 100.7-9, 103.11, 
103.14, 104.26, 105.13, 105.17-19 
 
Warunki przed zasłoną 
77.17, 78.8-10, 78.13-16, 79.7-9, 79.13-17, 79.20, 
79.32-33, 82.12-29, 83.3-12, 83.20, 83.23-24, 84.9-
11, 84.17, 84.22, 86.6, 86.18-20, 87.18, 87.20, 
87.24, 93.4-5, 94.22, 95.19, 105.17-19, 105.21 

Zaszczyt/Obowiąze
k 

Zaszczyt/odpowiedzialność 
2.2, 3.6, 4.20, 5.2, 10.8, 16.18, 16.41-42, 17.25, 
18.6-8, 22.5, 22.26, 23.10, 23.16, 31.17, 33.1, 
34.17, 35.8, 36.9, 36.12, 37.3, 37.6, 44.2, 51.1, 
54.10, 56.3, 57.12, 60.16, 73.16, 80.5 

Zbiory 1.9, 6.11, 6.13-15, 6.19, 7.16-17, 8.2, 8.6, 8.25, 
10.9, 11.3, 11.6, 11.8, 11.19, 12.27-28, 13.22-23, 
14.4, 14.14-20, 15.14-20, 16.11, 16.13, 16.39-41, 
16.61, 17.1, 17.15, 17.22-25, 17.29, 17.31-34, 
17.41-43, 19.1-11, 20.1-2, 20.20, 20.27-29, 21.13-
14, 21.28, 22.7-16, 24.8, 26.12, 26.28, 26.34, 33.12-
13, 34.2, 34.15-18, 35.4-5, 40.7-11, 41.19, 42.6, 
43.8, 43.13-15, 43.25, 45.7, 46.2, 47.3-8, 48.6-8, 
49.6, 50.5, 50.8, 51.1, 52.8-9, 52.12, 53.16, 54.18, 
55.3-4, 59.4, 62.15-17, 62.20, 63.8-16, 63.18-32, 
64.8, 65.3, 65.5, 65.13-15, 65.19, 66.7, 66.29-32, 
67.28, 68.16, 70.16, 71.2-3, 77.16, 78.10, 78.22, 
79.28, 80.5, 82.10-12, 82.29, 84.22, 85.11, 87.6, 
87.11-15, 89.26-35, 89.39-41, 89.45, 90.19, 90.22-
23, 91.17, 92.18, 93.5, 98.6-7, 98.14, 104.18, 
Zobacz także “Zmiany na ziemi” 

Zbroja Światła 16.59, 25.4, 46.2, 57.6, 57.12, 66.5, 102.2, 106.22 
Zdolność 
paranormalna 

6.1, 65.6, 88.23 

Zeta Reticuli 81.24 
Zgodne z Prawem 6.14, 7.9, 18.5, 18.8, 42.10, 52.7 
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Jedności 
Zło / źle 1.7, 4.20, 54.13, 56.3, 57.12, 77.17, 103.8 
Złoty Świt 42.17-18, 69.22 
Zmiany na Ziemi 1.9, 17.1, 24.4, 33.12, 57.13, 65.9-10, 65.15, 84.7, 

Zobacz także “Zbiory” 
Zniekształcenie 1.1, 1.5, 1.7, 1.10, 3.4, 4.9, 4.19, 8.31, 9.9, 10.10, 

11.17, 13.12, 14.10, 15.9, 15.21, 17.33, 18.6, 18.22, 
20.32, 21.3, 22.6, 22.19, 27.7, 29.25-27, 31.7-8, 
34.12, 40.12, 43.13, 44.13, 46.2, 46.12, 47.2, 48.2, 
51.6, 54.8, 54.22, 54.28, 54.32, 55.2, 57.24, 57.33, 
60.29, 61.4, 62.3-4, 62.14-15, 64.4, 64.16, 64.20, 
66.9, 66.13, 66.18, 67.2-3, 67.12, 68.7, 71.16-17, 
72.10, 73.19, 74.3, 75.16-17, 76.9, 78.5, 80.4, 
80.12, 82.14, 82.22, 84.13, 86.15, 86.22, 89.22, 
90.3, 91.37, 94.10, 95.3, 101.4, 102.21, 104.2, 
105.17-18, 106.2, 106.7-8, 106.12, 106.22 
 
Pierwotne zniekształcenie 
3.14, 4.20, 7.15, 9.10, 10.12, 11.20, 13.8, 13.12, 
14.10, 14.18, 14.28, 15.21, 18.5-6, 19.12, 19.21, 
21.14, 22.27, 27.12, 56.3 
 
Pierwsze zniekształcenie 
Skończoność, Wolna wola, Świadomość 
2.2, 3.14, 4.20, 6.26, 7.1, 7.12, 7.17, 8.1, 9.9, 10.12, 
11.18-19, 12.5, 13.6-8, 13.12-13, 13.16, 15.13, 
15.20-21, 15.25, 16.1-9, 16.27, 16.30, 17.1, 18.1, 
18.5-6, 18.20, 18.24, 19.12, 19.16-17, 20.11, 20.26, 
20.32, 21.4, 21.8-9, 21.14, 21.18-20, 22.2, 22.17, 
24.8, 25.1, 26.13, 26.36, 27.5, 27.8-10, 27.12-13, 
28.1, 28.6, 28.13, 29.10, 29.31, 30.7, 30.11, 31.6, 
31.15, 33.1-2, 33.9, 36.7, 36.12, 36.20, 38.1, 39.6-7, 
40.1, 41.4, 41.25, 42.3, 42.8, 43.29-31, 47.2, 47.16, 
48.8, 51.9-10, 53.3, 53.7, 54.3, 54.7, 54.11, 54.13-
14, 54.18, 54.27, 55.4, 58.7, 59.1, 60.9, 60.26, 61.8, 
62.0, 62.20, 63.18, 63.30, 64.7-9, 65.6, 65.19, 66.9, 
66.26, 67.11, 67.20-21, 67.26, 68.3, 68.14, 68.16-
18, 69.3, 69.8-9, 69.12, 69.16-17, 70.5, 70.11, 
71.12-14, 72.7-9, 73.3-4, 73.12-14, 75.16, 76.12-13, 
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77.9, 77.12-13, 77.17-20, 77.24, 78.5, 78.8-9, 
78.13-14, 78.19-20, 79.6, 79.10, 79.13-14, 79.18, 
79.20-21, 79.24, 79.27, 79.32-34, 79.42, 81.30, 
81.32, 82.10, 83.28, 84.3, 84.20, 84.22, 85.16, 87.7, 
87.9-11, 88.23, 89.4, 89.18, 89.25, 89.44, 90.5, 
90.14, 91.7, 92.13-14, 92.18, 94.9, 94.14, 96.2, 
96.12-13, 97.5, 97.7, 98.5, 98.12, 99.10, 103.4, 
103.9, 104.26, 105.8, 105.11-12, 106.5, 106.13, 
Zobacz także “Prawo Pomieszania” 
 
Drugie zniekształcenie 
Logos, Miłość, Współtwórca, Pierwotny Współtwórca, 
Zasada Stwórcza 
9.10, 13.7-9, 13.13, 13.15-16, 14.10, 15.9, 15.21-
22, 18.6, 19.12, 27.11-17, 28.1-3, 28.5-11, 28.20, 
29.2-13, 29.32, 30.1, 30.14-15, 39.4, 40.1, 41.4, 
41.7-8, 41.12, 41.18, 41.25, 46.14, 47.2, 51.10, 
52.2, 52.11-12, 54.4-5, 54.7-10, 54.17, 54.27, 
59.24, 63.29-30, 65.17, 71.11-13, 74.4, 74.19, 76.9-
10, 76.17-18, 76.21, 77.11-14, 77.16-22, 78.8, 
78.10, 78.19-20, 78.22, 78.26, 78.33-34, 79.11, 
79.13-14, 79.20, 79.24, 79.28, 80.22, 81.23-25, 
81.30, 81.33, 82.8-12, 82.21, 83.6, 83.21, 83.26, 
84.9, 84.22, 90.11-14, 90.16-21, 90.23-24, 90.26, 
91.2-3, 91.6, 91.12, 91.14-17, 91.35, 92.10-11, 
92.13, 92.18, 93.5, 93.10, 93.13-14, 94.14, 99.8, 
99.10, Zobacz także “Logos” i “Miłość” 
 
Trzecie zniekształcenie 
Światło. Foton 
6.14, 12.5, 13.9, 13.16-17, 15.4, 15.9, 15.21, 17.18, 
27.13-14, 27.16-17, 28.2-5, 28.7-8, 29.12, 29.16, 
32.12, 39.6, 40.1, 40.3, 40.5, 40.9, 41.9, 47.8, 
52.11-12, 54.4, 54.10, 54.27, 56.3, 57.6, 57.12, 
57.33, 58.12, 58.15-18, 59.10-11, 59.16, 59.19, 
60.10, 60.12-13, 64.6, 66.5, 67.13-15, 70.19, 72.8, 
74.17, 78.9, 82.7, 85.11, Zobacz także “Światło 
wirujące w dół” “Światło wirujące w górę”, i “Prana” 

Zrozumienie 1.7, 3.8, 4.19, 5.1-2, 6.14, 10.8, 14.10, 15.18, 16.32, 
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16.38-39, 16.59, 18.6, 20.24, 28.2, 28.5, 36.10, 
47.6, 49.5, 54.7, 57.24, 60.16, 61.9, 68.3, 76.9 
 
Wibracja zrozumienia 
13.23, 16.32, 16.50, 26.12, 84.4, Zobacz także 
“Czwarta gęstość” 

Zwierzęta domowe 14.1, 20.3 
Żywiołak 16.43-46, 17.37, 77.6, 95.4, 95.6, 96.2, 96.4, 97.6, 

99.8 
Żywioły Ogień, Wiatr, Woda, Ziemia 

1.12-13, 6.1, 6.7, 9.5, 13.16, 13.18, 15.12, 20.42, 
29.33, 49.5, 54.27, 57.9, 73.10, 73.17, 73.19, 73.22, 
74.19, 75.10-11, 75.40, 78.29, 88.23, 89.20, 95.4-7, 
95.14-15, 96.14, 101.7 

 
  



 
   

 

POSŁOWIE 
Tych 106 sesji Kontaktu z Ra reprezentuje niezwykły podzbiór czanelingu 
w długiej historii L/L Research. Podczas tych 106 sesji instrument był 
całkowicie nieprzytomny i, według Ra, usunięty z jej ciała. Kontrastuje to 
ze znaczną większością czanelingów L/L podejmowanych za pomocą 
świadomego instrumentu wokalnego, w pełni świadomego 
przechodzących informacji. To świadome czanelingowanie trwa 
nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. 

L/L Research udostępnia tę książkę, wszystkie transkrypcje czanlelingu i 
znacznie więcej dostępnych bezpłatnie w swojej bibliotece online na 
stronie archiwum www.llresearch.org. 

Inne zalecane zasoby do dalszych badań Kontakt z Ra: Nauczanie Prawa 
Jedności obejmują: 

• Najlepsze na świecie narzędzie do studiowania Prawa Jedności: 
www.lawofone.info 

• Audiobook Kontakt z Ra z narracją autorstwa Jima McCarty'ego, 
dostępny na Audible.com 

• Rzeczywiste nagrania rozmowy z Ra, dostępne do bezpłatnego 
odsłuchania na www.llresearch.org i www.lawofone.info oraz 
połączone z tekstem na https://www.youtube.com/LLResearch 

• Seria zasobów 
• Księga V pierwotnie opublikowanej serii Prawa Jedności  zawierającej 

Komentarz podróży prowadzenia kontaktu z Ra 
Wykonujemy tę pracę dla L/L Research z pełną świadomością kontekstu 
światowego. Wrażliwemu poszukiwaczowi może czasami wydawać się, że 
okoliczności na naszej planecie są zabarwione chaosem, dysharmonią i 
cierpieniem. Jeśli jednak wiesz, gdzie patrzeć i jak nastroić zmysły, 
zobaczysz, że świadomość miłości cały czas rośnie w tobie, w innych.  

Nasze przesłanie dla każdego napotkanego wędrowca jest takie samo: nie 
jesteś sam.  Jesteś kochany. Jesteście tutaj, aby pomagać w przejściu do 
czwartej gęstości, przede wszystkim poprzez bycie najprawdziwszym, 
najbardziej autentycznym sobą. 

Jesteśmy zaszczyceni mogąc odegrać niewielką rolę w przyczynianiu się do 
tej kwitnącej świadomości miłości. Jesteśmy wdzięczni za pomoc w 

http://www.llresearch.org/
http://www.lawofone.info/


 

 

uzdrawieniu tej planety razem z Tobą, jedno otwarte serce na raz.  



 
   

 

DODATKOWE PUBLIKACJE L/L REASEARCH 
 Living The Law of One 101: The Choice 

Napisana z zamiarem stworzenia podstawowego, prostego do czytania raportu 
dotyczącego podstawowych zasad Prawa Jedności i filozofii Konfederacji w 
ogóle, ta książka prowadzi czytelnika przez omówienie zasad Prawa Jedności, 
takich jak jedność, wolna wola, miłość, światło i biegunowość. 

 Podręcznik Wędrowca  
Podręcznik dla duchowych outsiderów. Bada wyobcowanie , jakiego 
doświadczają poszukiwacze, różnorodność bólu życia, uzdrowienie inkarnacji, 
odkrycie misji życia oraz jak żyć w oddaniu (nabożnie) w zabieganym świecie. 

 Secrets of the UFO  
Podsumowanie 25 lat studiów filozoficznych poprzedzających kontakt z Ra. 
Przejście od fizycznych obserwacji do implikacji metafizycznych jest dokładnie 
prześledzone i pod pewnymi względami służy jako wprowadzenie do serii Prawa 
Jedności. 

 A Channeling Handbook  
Napisany dla kanałów i tych, którzy chcieliby ulepszyć swój czaneling. Tematy 
obejmują: Co to jest czaneling? Dlaczego kanał? Psychiczne pozdrowienia/ataki. 
Pokusy i etyka channelingu. Czaneling i chrześcijaństwo. 

 Tilting At Windmills: An Interview with Carla & Jim 
Zapis siedmiodniowego wywiadu z Carlą Rueckert i Jimem McCarty, który 
obejmuje eksplorację kontaktu z Ra, historię życia L/L Research, osobistą 
biografię trzech członków założycieli oraz badanie duchowych zasad i filozofii. 
 

Na stronie L/L Research: 
• Więcej publikacji nie wymienionych powyżej 
• Ponad 1500 transkrypcji czanelingu od 1974 do chwili obecnej 
• Zbiór wywiadów i przemówień, w tym rzadkich klejnotów z Donem Elkinsem 
• Light/Lines  oraz Gatherings Newsletters 
• Informacje z różnych poprzednich spotkań i warsztatów L/L Research 
• Sekcja Origins zawierająca Brown Notebook , który  otworzył Elkinsa na  

czaneling Konfederacji 
• Transkrypcje i dźwięk podcastu L/L Research In the Now 
• Ponad dwanaście tłumaczeń, których jest co raz więcej dodawanych 
• Fora, blogi, czaty, łącznik dla poszukających i nie tylko 

 
Drukowane wersje publikacji L/L są dostępne w sklepie internetowym. 
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	58.5 Pytający Czy mam rację, zakładając, że to, co miałbym zrobić, to zawiesić ciężar około dwie stopy poniżej mojej dłoni i umieścić go nad ciałem, a kiedy ciężar zacznie się poruszać zgodnie z ruchem wskazówek zegara wskazywałoby to na niezablokowan...
	58.6 Pytający Jak byś to przetestował?
	58.7 Pytający Teraz w przypadku instrumentu zajmiemy się leczeniem nadgarstków i dłoni. Czy zatem powinienem przetestować centrum energii w okolicy dłoni i nadgarstka instrumentu? Czy to jest poprawne?
	58.8 Pytający Chciałbym prześledzić wzorce energii i to, co faktycznie dzieje się z tymi wzorcami i przepływem energii w kilku przypadkach. Najpierw wezmę kształt piramidy i prześledzę energię, która jest w jakiś sposób skupiona przez ten kształt. Wyg...
	58.9 Pytający Czy masz na myśli, że gdybym narysował linię przez dwa przeciwległe rogi piramidy u podstawy i skierował ją na północ magnetyczną - to byłoby dokładnie 45  poza orientacją jednej strony skierowanej na północ magnetyczną - to by to działa...
	58.10 Pytający Czy kształt piramidy działałby równie dobrze prawidłową stroną do góry, jak i do góry nogami, w odniesieniu do powierzchni ziemi, zakładając, że wyrównanie magnetyczne byłoby takie samo w obu przypadkach?
	58.11 Pytający Użyłem tego pytania tylko po to, aby zrozumieć, w jaki sposób piramida skupia światło, a nie po to, by jej użyć. Chodziło mi o to, że gdybyśmy zbudowali piramidę skierowaną w dół, to czy skupiłaby się ona na pozycji Komnaty Królowej, cz...
	58.12 Pytający Zatem linie spiralnej energii świetlnej - czy pochodzą z miejsca w kierunku środka ziemi i promieniują na zewnątrz z tego punktu?
	58.13 Pytający Czy ma znaczenie, czy piramida jest pełna, czy składa się z czterech cienkich ścian, czy też jest różnica w działaniu między tymi dwoma wykonaniami?
	58.14 Pytający Zatem, gdybym użył tylko ramy z drutu składającej się z czterech kawałków drutu i połączonych na wierzchołku biegnącym w dół do podstawy, a piramida byłaby całkowicie otwarta, zrobiłoby to to samo dla spiralnej energii świetlnej? Czy to...
	58.15 Pytający Dlaczego spiralne światło jest skupiane przez coś tak otwartego i prostego jak cztery drewniane pręty połączone pod kątem wierzchołkowym?
	58.16 Pytający Widzę, jak piramida o solidnych bokach zachowywałaby się jak lejek. Wydaje mi się, że użycie tylko czterech prętów połączonych pod kątem wierzchołkowym byłoby mniej wydajne. Czy możesz mi powiedzieć, w jaki sposób są one równoważne z pi...
	58.17 Pytający Dziękuję, to ładnie to wyjaśnia. Przepraszam, że zadałem tyle głupich pytań na ten temat, ale naprawdę funkcjonuję tutaj z bardzo małą wiedzą. Nie chcę wchodzić w tematy bez znaczenia. Założyłem, że pytania o piramidę były dla Ciebie po...
	58.18 Pytający Następnie czysty krystaliczny kształt, taki jak diament, o którym wspomniałeś jako zamrożone światło - wydaje się, że ta fizyczna manifestacja światła trzeciej gęstości jest w jakiś sposób oknem lub mechanizmem skupiającym dla Trzeciego...
	58.19 Pytający Jest teraz wielu ludzi, którzy zginają metal, robią inne tego typu rzeczy, prosząc o to w myślach. Co się dzieje w tym przypadku? Co to jest… Czy możesz wyjaśnić, co się tam dzieje?
	58.20 Pytający Dlaczego te osoby są w stanie to zrobić? Wydaje się, że nie mają szkolenia; po prostu są w stanie to zrobić.
	58.21 Pytający W takim razie mówisz, że nie byłoby to przydatne w naszej obecnej gęstości. Czy będzie to przydatne w czwartej gęstości na tej planecie w bardzo nieodległej przyszłości?
	58.22 Pytający Czy jest to również używane do leczenia?
	58.23 Pytający Czy próba rozwinięcia tych cech lub możliwości zginania metalu itp. przynosi jakąkolwiek korzyść? To co chcę powiedzieć to to czy te cechy są drogowskazem rozwoju jednostki, czy też czymś innym? Na przykład, kiedy istota rozwija się pop...
	58.24 Pytający Cóż, miałem pytanie, co masz na myśli mówiąc o „trzeciej spirali”. A gdyby to było za długie, zapytałbym tylko, czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt?

	Sesja 59.
	25 czerwca 1981
	59.0 Ra Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.
	59.1 Pytający Czy mógłbyś najpierw powiedzieć mi, w jakim stanie jest instrument i dlaczego czuje się taka zmęczona?
	59.2 Pytający Czy byłoby lepszą ochroną instrumentu, gdyby Jim zmienił pozycję siedzącą na drugą stronę łóżka?
	59.3 Pytający Mam pytanie od Jima, które brzmi: „Myślę, że wniknąłem w tajemnicę mojej trwającej całe życie złości z powodu popełniania błędów. Myślę, że zawsze podświadomie zdawałem sobie sprawę z moich zdolności do opanowania nowych nauk, ale moje p...
	59.4 Pytający Pod koniec drugiego głównego cyklu na Ziemi wcieliło się kilkaset tysięcy ludzi. Obecnie istnieje ponad cztery miliardy wcielonych. Czy ponad cztery miliardy ludzi, którzy są dziś inkarnowani, byli na planach ziemskich, ale nie wcielili ...
	59.5 Pytający Żeby tylko wyjaśnić, czy mógłbyś mi powiedzieć w przybliżeniu, ile całości kompleksów umysłu/ciała/ducha zostało przeniesionych na Ziemię na początku tych ostatnich 75 000 lat?
	59.6 Pytający Próbuję zrozumieć trzy spirale światła w piramidzie. Chciałbym zapytać o każdą z nich.
	59.7 Pytający Czy byłoby to podobne do wiru, który pojawia się, spuszczając wodę z wanny?
	59.8 Pytający Zatem pierwsza spirala po tej półspirali jest spiralą używaną do nauki i uzdrawiania. W odniesieniu do pozycji Komnaty Królowej, gdzie zaczyna się i kończy ta pierwsza spirala?
	59.9 Pytający Zatem, pierwsza spirala jest oczywiście w jakiś sposób inna niż druga i trzecia spirala, ponieważ mają różne zastosowania i inne właściwości. Druga spirala zaczyna się wtedy na końcu pierwszej spirali i, jak zakładam, wznosi się do wierz...
	59.10 Pytający A potem trzecia spirala promieniuje ze szczytu piramidy. Czy to jest poprawne?
	59.11 Pytający Teraz próbuję zrozumieć, co dzieje się w tym procesie. Nazwę pierwszą półspiralę pozycją zerową, a pozostałe trzy spirale: pierwszą, drugą i trzecią; pierwsza spirala to badanie i uzdrawianie. Jaka zmiana zachodzi w świetle od pozycji z...
	59.12 Pytający Czy mógłbym zatem założyć, że ze wszystkich punktów w przestrzeni światło promieniuje w naszej iluzji na zewnątrz pod kątem bryłowym 360 , a ten kształt czerpaka z piramidą tworzy następnie spójność tego promieniowania jako mechanizm og...
	59.13 Pytający Zatem można powiedzieć, że pierwsza spirala ma inny współczynnik spójności niż druga. Jaka jest różnica między tą pierwszą a drugą spiralą?
	59.14 Pytający Czy zatem spójność i organizacja mnoży się jeszcze raz na początku drugiej spirali? Czy jest tylko efekt podwojenia czy wzrostu?
	59.15 Pytający W piramidzie w Gizie nie było komory na drugim miejscu. Czy kiedykolwiek korzystałeś z pozycji drugiej, umieszczając komorę w tej pozycji, powiedzmy na innych planetach lub w innych piramidach?
	59.16 Pytający Zatem trzecia spirala promieniująca ze szczytu piramidy, jak mówisz, jest używana do energetyzowania. Czy możesz mi powiedzieć, co masz na myśli, mówiąc o „energetyzowaniu”?
	59.17 Pytający Czy są jakieś inne efekty kształtu piramidy poza spiralami, które właśnie omówiliśmy?
	59.18 Pytający Jaka byłaby pozycja odwrócenia starzenia?
	59.19 Pytający Innymi słowy, gdybym wszedł w ścianę piramidy w jednej czwartej drogi, ale nadal pozostał trzy czwarte drogi od środka, mniej więcej na poziomie powyżej podstawy Komnaty Królowej, znalazłbym takie miejsce?
	59.20 Pytający Dlaczego miałoby to odwrócić proces starzenia?
	59.21 Pytający Czy kształt piramidy, który Jim zbudował na naszym podwórku, działa prawidłowo? Czy jest odpowiednio ustawiony i zbudowany prawidłowo?
	59.22 Pytający Czy masz na myśli, że jeden z boków podstawy powinien być wyrównany 20  na wschód od północy?
	59.23 Pytający Wcześniej stwierdziłeś, że jeden z boków podstawy powinien być wyrównany z północą magnetyczną. Co jest lepsze, wyrównać do północy magnetycznej, czy do 20   na wschód od północy magnetycznej?
	59.24 Pytający Czy po wyrównaniu się osi planetarnych wyrównają się one 20  na wschód od północy, aby dostosować się do zielonej wibracji?
	59.25 Pytający Tylko czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt?

	Sesja 60.
	1 lipca 1981
	60.0 Ra Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.
	60.1 Pytający Czy mógłbyś mi najpierw wskazać stan instrumentu?
	60.2 Pytający Moim zdaniem najlepszym sposobem na poprawę stanu tego instrumentu są okresy medytacji, po których następują okresy kontemplacji nad stanem i jego poprawą. Czy możesz mi powiedzieć, czy mam rację i rozwinąć moje myślenie?
	60.3 Pytający Czy możesz mi powiedzieć, jakie jest najlepsze podejście do zmiany, do bardziej akceptowalnego stanu, zniekształceń, których doświadcza instrument?
	60.4 Pytający Mówisz więc, że fizyczne zniekształcenia, których doświadczył instrument, są częścią procesu równoważenia? Czy to jest poprawne?
	60.5 Pytający Czy rozłożenie ćwiczeń w dłuższych odstępach czasu, tak aby mieć więcej czasu między pracami, pomoże?
	60.6 Pytający Oprócz pracy, niepokoją mnie fizyczne zniekształcenia instrumentu w okolicy rąk i ramion. Czy jest, powiedzmy, ćwiczenie umysłowe lub coś innego, nad czym instrument mógłby pracować, aby pomóc w złagodzeniu ogromnych problemów, jakie ma ...
	60.7 Pytający Czy byłoby to ćwiczenie medytacji i kontemplacji nad złagodzeniem tych problemów?
	60.8 Pytający Co zatem musiałaby zrobić, aby złagodzić te problemy?
	60.9 Pytający Czy fakt, że instrument już był tego świadomy, był powodem, dla którego pierwsze zniekształcenie nie obowiązywało, uniemożliwiając wam przekazanie nam tego?
	60.10 Pytający Dziękuję. Kiedy podczas ostatniej sesji mówiłeś o „wstrząsach energetyzujących” pochodzących ze szczytu piramidy, czy miałeś na myśli, że następowały one w odstępach czasu, a nie w sposób ciągły?
	60.11  Pytający Kolejne stwierdzenie, które wygłoszę, może, ale nie musi, być dla mnie pouczające w moim badaniu energii piramidy, ale przyszło mi do głowy, że tak zwany efekt w tak zwanym Trójkącie Bermudzkim jest prawdopodobnie spowodowany dużą pira...
	60.12 Pytający Zatem ta trzecia spirala ma energetyzujący efekt, który, jeśli jest wystarczająco silny, faktycznie zmieni kontinuum przestrzeni/czasu. Czy taka zmiana ma pożytek lub wartość?
	60.13 Pytający Czy ta podróż byłaby natychmiastowym typem związanym z ... nie z efektem procy, ale z efektem używanym głównie przez istoty szóstej gęstości? A może chodzi o efekt procy, o którym mówisz?
	60.14 Pytający Czy zatem duża podwodna piramida u wybrzeży Florydy jest jedną z piramid balansujących zbudowanych przez Ra, czy też jakiegoś innego kompleksu pamięci społecznej? A jeśli tak, to którego?
	60.15 Pytający Wspomniałeś o współpracy z jedną inną grupą niż Egipcjanie. Kim oni byli?
	60.16 Pytający Zatem kształt piramidy, jak rozumiem, został uznany przez wasz kompleks pamięci społecznej w tamtym czasie za niezwykle ważny jako, powiedziałbym, fizyczny środek wspomagający rozwój duchowy. W tym szczególnym momencie ewolucji naszej p...
	60.17 Pytający Dziękuję. Nie wiem, czy to pytanie doprowadzi do jakiegokolwiek użytecznego kierunku, ale myślę, że muszę je zadać. Czym była Arka Przymierza i do czego służyła?
	60.18 Pytający Czy było to wtedy urządzenie do komunikacji? Powiedziałeś, że oni również czerpali z tego moc. Jaki rodzaj mocy? Jak to działało?
	60.19 Pytający Gdzie jest teraz Arka Przymierza? Gdzie ona się znajduje?
	60.20 Pytający Dziękuję. Próbując zrozumieć energie - energie twórcze - przyszło mi do głowy, że naprawdę nie rozumiem, dlaczego bezużyteczne ciepło jest generowane, gdy nasza Ziemia przechodzi z trzeciej do czwartej gęstości. Wiem, że ma to związek z...
	60.21 Pytający Czy Ziemia jest wypełniona na całej długości od jednej strony do drugiej?
	60.22 Pytający A natura plastra miodu - czy istnieją wcielone istoty trzeciej gęstości żyjące na obszarach plastra miodu? Czy to jest poprawne?
	60.23 Pytający I nie ma tam - Czy istnieją jakieś wewnętrzne cywilizacje lub istoty żyjące na tych obszarach, które są innymi niż fizycznie wcielonymi, które czasami pojawiają się i materializują na powierzchni Ziemi?
	60.24 Pytający Do czego te bazy są używane przez tych z innych miejsc?
	60.25 Pytający Czy mam zatem rozumieć, że istota Konfederacji potrzebuje sprzętu komunikacyjnego i statku, aby komunikować się z wcielonym bytem trzeciej gęstości proszącym o informacje?
	60.26 Pytający Przez ostatnie 30 lat było dużo informacji i wiele zamieszania, i tak naprawdę powiedziałbym, że Prawo Pomieszania, pozwalając sobie na mały żart, [chichot] pracowało po godzinach, dostarczając informacje do katalizy duchowej grupom, kt...
	60.27 Pytający Tylko jeśli uznasz to za ważne, proszę o komentarz. Jeśli uznasz to za nieważne, pominiemy to.
	60.28 Pytający Dziękuję. Czy czakry lub centra energetyczne ciała są powiązane lub działają jak lej energii piramidy?
	60.29 Pytający Czy istniał cel mumifikacji, który miałaby coś wspólnego z czymkolwiek innym niż pochówek ciała?
	60.30 Pytający Jaka to była cywilizacja, która pomogła Ra w użyciu kształtu piramidy, gdy Ra był w trzeciej gęstości?
	60.31 Pytający Instrument chciał wiedzieć, czy podczas używania wahadła do odkrywania centrów energii, ruch w przód i w tył oznacza cokolwiek innego niż ruch kołowy?
	60.32 Pytający Tylko czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt?

	Sesja 61.
	8 lipca 1981
	61.0 Ra Jestem Ra. Pozdrawiam was, przyjaciele, w miłości i w świetle Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.
	61.1 Pytający Czy mógłbyś mi podać stan instrumentu?
	61.2 Pytający Czy jest coś szczególnego, co instrument mógłby zrobić, aby poprawić kondycję fizyczną?
	61.3 Pytający Czy możesz rozwinąć, co masz na myśli mówiąc o „cyklicznych napływach energii?”
	61.4 Pytający Czy pomocne byłoby wykreślenie cykli dla instrumentu i próba umieszczenia tych sesji w najbardziej korzystnych punktach w odniesieniu do cyklu?
	61.5 Pytający Czy jest jakiś sposób, w jaki moglibyśmy, jako zespół, zrobić coś, co zmniejszy wpływ psychicznego ataku na instrument i zoptymalizuje możliwości komunikacyjne?
	61.6 Pytający Chcę zadać kilka pytań, które Jim miał tutaj na temat ćwiczeń uzdrawiania. Po pierwsze, w ćwiczeniu uzdrawiania dotyczącym ciała, co masz na myśli mówiąc, że dyscyplina ciała ma do czynienia z równowagą między miłością a mądrością w używ...
	61.7 Pytający Drugie pytanie: czy mógłbyś podać przykład, jak uczucia wpływają na części ciała i doznania ciała?
	61.8 Pytający Czy możesz mi powiedzieć, czy jesteś w stanie nam przekazać takie informacje w odniesieniu do Pierwszego Zniekształcenia lub Prawa Pomieszania?
	61.9 Pytający Wydaje mi się, że to podkreśla cel fizycznej inkarnacji. Chodzi o to, aby poprzez własne procesy myślowe dojść do przekonania o rozwiązaniu problemów i zrozumienia w całkowicie bezstronnej lub całkowicie wolnej sytuacji bez żadnego dowod...
	61.10 Pytający OK. Trzecie pytanie, które mam tutaj, brzmi: czy mógłbyś podać przykłady biegunowości ciała?
	61.11 Pytający Mówi się tutaj, że wydaje się, że właściwym ćwiczeniem równoważącym dla wszystkich doznań ciała byłaby jakaś forma bezczynności, taka jak medytacja lub kontemplacja. Czy to jest poprawne?
	61.12 Pytający Czy mógłbyś mi powiedzieć, dlaczego tak ważne jest, aby przybory i inne rzeczy były tak starannie wyrównane w stosunku do instrumentu i dlaczego tylko niewielkie zagięcie na prześcieradle przy instrumencie powoduje problem z odbiorem Ra?
	61.13 Pytający OK, to spytam o to. Czy możesz nam powiedzieć, jaki jest cel przednich płatów mózgu i jakie są warunki niezbędne do ich aktywacji?
	61.14 Pytający Tylko czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt?

	Sesja 62.
	13 lipca 1981
	62.0 Ra Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy.
	62.1 Pytający Czy mógłbyś mi powiedzieć, co było nie tak lub co spowodowało konieczność ponownego przejścia po okręgu i cel robienia wydechu?
	62.2 Pytający Jaka była natura formy myślowej lub jego przynależność?
	62.3 Pytający Czy atak skutecznie spowodował dalsze zniekształcenie fizycznego kompleksu instrumentu?
	62.4 Pytający Jaki jest charakter tego zniekształcenia?
	62.5 Pytający Jaki szkodliwy skutek miał miejsce?
	62.6 Pytający Czy ten atak będzie miał trwały skutek, jeśli chodzi o fizyczny nośnik instrumentu?
	62.7 Pytający Czy otwarcie, które zostało wykonane w kręgu ochronnym, było zaplanowane przez istotę Oriona? Czy była to konkretna planowana próba otwarcia, czy też stało się to przypadkiem?
	62.8 Pytający Czy mógłbyś rozwinąć to, co właśnie powiedziałeś o wydychaniu oddechu? Nie jestem całkiem pewien, co masz na myśli.
	62.9 Pytający Ale wydaje mi się, że wspomniałeś o wydychaniu oddechu w lewo. Czy możesz mi powiedzieć, co przez to rozumiałeś?
	62.10 Pytający Czy jest coś, co możemy zrobić dla instrumentu po wyjściu z transu, aby pomóc jej dojść do siebie po tym ataku?
	62.11 Pytający Kim byliby właściwi uzdrowiciele i w jaki sposób moglibyśmy ich skontaktować z instrumentem?
	62.12 Pytający Czy instrument wie, kim są ci ludzie, Stuart i Douglas? Ja nie wiem, kim oni są.
	62.13 Pytający Czy to wszystko, co możemy zrobić, aby wspomóc instrument?
	62.14 Pytający Jaki priorytet, że tak powiem, grupa Oriona przywiązuje do zmniejszenia efektywności lub eliminacji efektywności tej grupy w odniesieniu do działań na Ziemi w tym czasie? Możesz mi to powiedzieć?
	62.15 Pytający Wygłoszę to oświadczenie, a ty mnie poprawisz. Grupa Oriona ma na celu doprowadzenie do zbioru spolaryzowanych istot służących sobie, możliwie jak największe zbiory. Te zbiory zbudują ich potencjał lub zdolność do wykonywania pracy w św...
	62.16 Pytający Czy istnieją inne grupy tych, którzy są na ścieżce służenia sobie, połączone z tymi z konstelacji Oriona? Na przykład ci z Krzyża Południa, czy obecnie pracują dla tego samego rodzaju zbiorów w odniesieniu do Ziemi?
	62.17 Pytający Tworząc jak największe zbiory negatywnie zorientowanych istot z Ziemi, kompleks pamięci społecznej grupy Oriona zyskuje na sile. Czy mam rację, zakładając, że siła tkwi w całkowitej sile kompleksu, hierachia pozostaje w przybliżeniu tak...
	62.18 Pytający W takim razie co robią ci na szczycie hierarchii grupy Oriona… Cóż, pozwól mi najpierw zapytać: Czy mówimy teraz o grupie z czwartej gęstości?
	62.19 Pytający Czy zatem szczyt hierarchii jest piątej gęstości?
	62.20 Pytający Jaki jest cel - jaki cel ma, powiedzmy, przywódca, ten na samym szczycie hierarchii Oriona w piątej gęstości? Chciałbym zrozumieć jego filozofię w odniesieniu do jego celów i planów dotyczących tego, co moglibyśmy nazwać przyszłością lu...
	62.21 Pytający Kiedy istota Oriona, która czeka na nas, szukając okazji do ataku, jest z nami tutaj, czy możesz opisać jego metodę przybycia tutaj, jak wygląda i jak czeka? Wiem, że nie jest to zbyt ważne, ale może dać mi trochę wglądu w to, o czym mó...
	62.22 Pytający Zatem to istota piątej gęstości dokonała dzisiaj tego szczególnego ataku na instrument?
	62.23 Pytający Czy nie jest to niezwykłe, że tak powiem, że piąta gęstość zadała sobie trud, aby to zrobić, zamiast wysyłać sługę z czwartej gęstości?
	62.24 Pytający Czy jest coś, co instrument mógłby zrobić lub my moglibyśmy zrobić dla instrumentu, aby wyeliminować problem, który ma, ponieważ nieustannie doświadcza zimnego uczucia tych ataków?
	62.25 Pytający Czy możesz mi powiedzieć, co możemy zrobić?
	62.26 Pytający Czy przeoczyłem teraz coś, co w ogóle możemy zrobić, aby pomóc instrumentowi podczas, przed lub po sesji lub w dowolnym momencie?
	62.27 Pytający Mam pytanie, na które nie mogłem poprawnie odpowiedzieć zeszłej nocy. Zapytał o to Morris. Ma to związek z wibracjami gęstości. Rozumiem, że pierwsza gęstość składa się z drgań atomowych rdzenia, które są w czerwonym widmie, druga w pom...
	62.28 Pytający A zatem, gdy pojawiają się wibracje czwartej gęstości, oznacza to, że planeta może wspierać byty wibracji rdzenia czwartej gęstości. Czy wtedy planeta nadal będzie wibracją rdzenia pierwszej gęstości i czy będą na niej istoty drugiej gę...
	62.29 Pytający Tak.
	62.30 Pytający Czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt?

	Sesja 63.
	18 lipca 1981
	63.0 Ra Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.
	63.1 Pytający Czy mógłbyś mi wskazać stan tego instrumentu?
	63.2 Pytający Czy pierwotny problem z nerkami około 25 lat temu był spowodowany atakiem psychicznym?4F
	63.3 Pytający Mówisz, że wtedy sam instrument spowodował problem z nerkami?
	63.4 Pytający Czy z powodu ataku psychicznego konieczne jest kilkukrotne chodzenie instrumentu do łazienki przed sesją?
	63.5 Pytający Wiem, że już odpowiedziałeś na to pytanie, ale czuję, że moim obowiązkiem jest zadawać je za każdym razem na wypadek, gdyby pojawił się jakiś nowy rozwój, czyli czy jest coś, co możemy zrobić, czego nie robimy, aby zmniejszyć skuteczność...
	63.6 Pytający Czy mógłbyś podać definicję energii witalnej?
	63.7 Pytający Czy miałbym rację zgadując, że energia witalna jest funkcją świadomości lub uprzedzeń istoty w odniesieniu do jej biegunowości lub ogólnej jedności ze Stwórcą lub stworzeniem?
	63.8 Pytający Z ostatniej sesji chciałbym kontynuować kilka pytań dotyczących faktu, że w czwartej gęstości zostaną aktywowane energie czerwona, pomarańczowa i zielona; żółta, niebieska itd., będące w fazie wzmocnienia. Teraz mówisz, że aktywowaliśmy ...
	63.9 Pytający Obecnie mamy, we wcieleniu trzeciej gęstości na tej płaszczyźnie, te istoty trzeciej gęstości planety Ziemia, które były tutaj przez pewną liczbę inkarnacji, które ukończą naukę poprzez podział na trzy drogi: pozytywna polaryzacja pozost...
	63.10 Pytający Teraz mamy jak wierzę, jeśli dobrze pamiętam - myślę, że powiedziałeś, że było około 600 milionów wędrowców. Czy dobrze pamiętam?
	63.11 Pytający Czy ta liczba obejmuje trzecią gęstość, którą można zebrać, którzy przybywają na tę planetę w celu doświadczenia czwartej gęstości?
	63.12 Pytający W przybliżeniu ilu jest tutaj teraz, którzy przybyli z innych planet, których można zebrać w trzeciej gęstości w celu doświadczenia czwartej gęstości?
	63.13 Pytający Teraz te istoty inkarnują się w wibracyjnym ciele trzeciej gęstości. Próbuję zrozumieć, jak zachodzi to przejście z trzeciej do czwartej gęstości. Podam przykład jednej z tych istot, o których mówimy, która jest teraz w ciele trzeciej g...
	63.14 Pytający Mówisz więc, że przejście z trzeciej do czwartej gęstości jednej z istot z podwójnie aktywowanymi ciałami, aby dokonać przejścia, ciało trzeciej gęstości przejdzie przez proces tego, co nazywamy śmiercią. Czy to jest poprawne?
	63.15 Pytający Czy celem przejścia na Ziemię przed całkowitym przeobrażeniem byłoby zatem zdobycie doświadczenia podczas procesu zbiorów?
	63.16 Pytający Obecnie jest wiele dzieci, które wykazują zdolność do mentalnego zginania metalu, co jest zjawiskiem czwartej gęstości. Czy zatem większość z tych dzieci byłaby tego typu istotami, o których mówimy?
	63.17 Pytający Czy powodem, że mogą to zrobić, a wędrowcy piątej i szóstej gęstości, którzy tu są, nie mogą tego zrobić, jest fakt, że mają ciało czwartej gęstości w fazie aktywacji?
	63.18 Pytający Zakładam, że powodem tego jest to, że po pierwsze, skoro istoty z trzeciej gęstości, które przybyły tu bardzo niedawno, przybywają tu wystarczająco późno, aby nie wpływały na, że tak powiem, polaryzację poprzez ich nauki. Nie naruszają ...
	63.19 Pytający Wydaje mi się, że niektóre istoty trzeciej gęstości, które można zebrać, są jednak stosunkowo stare, ponieważ znam osoby, które potrafią zginać metal w wieku powyżej 50 lat, a niektóre powyżej 30 lat. Czy istnieją inne istoty, które mog...
	63.20 Pytający OK. Teraz, gdy przejście to jest kontynuowane aż do aktywacji czwartej gęstości, aby móc zamieszkać w tej sferze czwartej gęstości, wszystkie ciała fizyczne trzeciej gęstości będą musiały przejść przez proces, który nazywamy śmiercią. C...
	63.21 Pytający Czy w tym czasie są jacyś mieszkańcy tej sfery czwartej gęstości, którzy przeszli już przez ten proces? Czy teraz jest zaludniona?
	63.22 Pytający Zakładam, że ta populacja pochodzi z innych planet, ponieważ na tej planecie jeszcze nie doszło do zbiorów. Pochodzi z planet, na których już nastąpiły zbiory. Czy to jest poprawne?
	63.23 Pytający Czy zatem te istoty są dla nas widoczne? Czy mógłbym zobaczyć jedną z nich? Czy będzie chodziła po naszej powierzchni?
	63.24 Pytający Przepraszam, że jestem taki głupi, ale ta konkretna koncepcja jest dla mnie bardzo trudna do zrozumienia. Obawiam się, że jest to coś, co wymaga raczej głupich pytań z mojej strony, aby w pełni to zrozumieć. Nie sądzę, żebym kiedykolwie...
	63.25 Pytający Wtedy w pewnym momencie w przyszłości sfera czwartej gęstości zostanie w pełni aktywowana. Jaka jest różnica między pełną aktywacją a częściową aktywacją tej sfery?
	63.26 Pytający Czy mógłbyś opisać różnicę, o której mówisz w odniesieniu do czasu/przestrzeni i przestrzeni/czasu?
	63.27 Pytający Wygłoszę oświadczenie, a ty mnie poprawisz. To co mamy to to, że w miarę jak nasza planeta jest poruszana spiralnie przez spiralne działanie całej wielkiej galaktyki, gdy wielkie koło na niebie obraca się, a nasz układ planetarny przech...
	63.28 Pytający Czy zatem te istoty, o których mówiliśmy, te, które można zebrać w trzeciej gęstości, które zostały przeniesione, czy są one tymi, które następnie, poprzez reprodukcję biseksualną, stworzą niezbędne kompleksy czwartej gęstości?
	63.29 Pytający Czy istnieje tarcza podobna do zegara, powiedzmy, związana z całą główną galaktyką wielu miliardów gwiazd, tak że obracając się, przenosi ona wszystkie te gwiazdy i układy planetarne przez przejścia od gęstości do gęstości? Czy tak to d...
	63.30 Pytający Rozumiem, że Logos nie planował efektu ogrzewania, który pojawia się podczas naszego przejścia z trzeciej do czwartej gęstości. Czy to jest poprawne?
	63.31 Pytający Wydaje mi się, że efekt ogrzewania, który ma miejsce na planecie, jest analogiczny do choroby ciała i miałby jako przyczynę tę samą lub analogiczną konfigurację psychiczną. Czy to jest poprawne?
	63.32 Pytający Kiedy trzecia gęstość wyjdzie z aktywacji i wejdzie we wzmocnienie, pozostawi nam planetę, która jest pierwszą, drugą i czwartą gęstością. W tym czasie na tej planecie nie będzie aktywowanych wibracji trzeciej gęstości. Czy mam rację, z...
	63.33 Pytający Czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt?

	Sesja 64.
	26 lipca 1981
	64.0 Ra Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.
	64.1 Pytający Czy mógłbyś najpierw powiedzieć mi o stanie tego instrumentu?
	64.2 Pytający Czy możesz powiedzieć, co to jest to przejściowe zniekształcenie?
	64.3 Pytający Więc nie będziemy o to pytać.
	64.4 Pytający Dziękuję. Czy mógłbyś wyjaśnić podstawowe zasady rytuału, który wykonujemy, aby zainicjować kontakt i to, co nazwałabym podstawowymi rytuałami białej magii - zasadami ochrony i innymi zasadami? Czy mógłbyś to zrobić?
	64.5 Pytający Czy możesz mi powiedzieć, dlaczego drobny błąd popełniony w rytuale rozpoczynającym tę komunikację dwie sesje temu pozwolił na wtargnięcie tej istoty związanej z Orionem?
	64.6 Pytający Czy mógłbyś opisać lub opowiedzieć mi o rytuałach lub technikach używanych przez Ra w poszukiwaniu kierunku służby?
	64.7 Pytający Czy byłoby pomocne, gdyby Ra opisał techniki użyte w czasie, gdy Ra był w trzeciej gęstości, aby ewoluować w umyśle, ciele i duchu?
	64.8 Pytający A co z doświadczeniem Ra w czwartej gęstości? Czy to również wykracza poza Prawo Pomieszania?
	64.9 Pytający Pojawiło się niedawno pytanie w związku z możliwymi zapisami pozostawionymi w pobliżu lub pod Wielką Piramidą w Gizie. Nie mam pojęcia, czy byłoby to korzystne. Zapytam tylko, czy badanie w tej dziedzinie przyniesie jakieś korzyści?
	64.10 Pytający W poprzedniej sesji11F  wspomniałeś o bramie magii dla adepta występującej w cyklach osiemnastodniowych. Czy mógłbyś rozwinąć te informacje?
	64.11 Pytający Zatem, aby znaleźć cykle, bierzemy moment narodzin i wyłonienie się niemowlęcia z matki do tej gęstości i rozpoczynamy cykl w tamtej chwili i kontynuujemy go przez całe życie. Czy to jest poprawne?
	64.12 Pytający Czy mam rację zakładając, że jakakolwiek magia, którą zastosowałby adept, byłaby bardziej skuteczna lub, powiedzmy, bardziej odpowiadająca jego projektowi, niż ta wykonywana w mniej dogodnych momentach cyklu?
	64.13 Pytający Nie potrafię ocenić, w jakim punkcie, na jakim poziomie umiejętności adept osiągnie ten punkt bycia, powiedzmy, niezależnym od działań cyklicznych. Czy możesz mi wskazać, jaki poziom „biegłości” byłby niezbędny, aby być tak niezależnym?
	64.14 Pytający Dziękuję. Czytałem, że ostatnie badania wykazały, że normalny cykl snu istot na tej planecie występuje godzinę później w każdym okresie dobowym, tak że mamy cykl 25-godzinny zamiast 24-godzinnego. Czy to prawda, a jeśli tak, to dlaczego?
	64.15 Pytający Dziękuję. Ra wspomniał o Stuartcie i Douglasie podczas ostatniej sesji.12F  Są to przedstawiciele tego, co nazywamy naszym zawodem medycznym. Jaka jest ogólna wartość, że tak powiem, nowoczesnych technik medycznych w łagodzeniu zniekszt...
	64.16 Pytający Załóżmy, że cielesne zniekształcenie zachodzi w obrębie określonej istoty, która następnie ma wybór szukania alopatycznej pomocy lub doświadczania katalizatora zniekształcenia i nie szukania korekty zniekształcenia. Czy możesz skomentow...
	64.17 Pytający Dr Monroe,14F  jak rozumiem, przyniósł tu niedawno odlew czteropalczastej Wielkiej Stopy. Czy możesz mi powiedzieć, której formy Wielkiej Stopy był ten odlew?
	64.18 Pytający Wiem, że to zupełnie nieważne, ale jako przysługa dla doktora Monroe pomyślałem, że powinienem o to zapytać.
	64.19 Pytający Zapytał również (i wiem, że to nieistotne), dlaczego nie znaleziono żadnych szczątków Wielkiej Stopy, to znaczy po tym, jak istoty Wielkiej Stopy umarły na naszej powierzchni. Zapytał, dlaczego nigdy nie znaleziono żadnych pozostałości ...
	64.20 Pytający Kiedy w ćwiczeniach uzdrawiających mówisz „badaj doznania ciała”, masz na myśli te odczucia dostępne dla ciała poprzez pięć zmysłów? Czy też w odniesieniu do naturalnych funkcji ciała, takich jak dotykanie, kochanie, współżycie seksualn...
	64.21 Pytający Czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt?

	Sesja 65.
	8 sierpnia 1981
	65.0 Ra Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.
	65.1 Pytający Czy mógłbyś najpierw wskazać stan instrumentu oraz poziom energii życiowej i fizycznej?
	65.2 Pytający Być może ponownie omawiam niewielką kwestię omówioną na poprzedniej dzisiejszej sesji, ale staram się uzyskać jaśniejszy obraz niektórych spraw, których nie rozumiem, i być może opracuję własny plan działań na przyszłość.
	65.3 Pytający Zakładałem, że powodem, dla którego tak wielu wędrowców i tych zebranych bytów trzeciej gęstości, które zostały tu przeniesione, uważa, że inkarnacja na tej planecie jest przywilejem i wyjątkowo korzystnym czasem, że efekt, o którym wł...
	65.4 Pytający Zauważyłem, że mówisz wolniej niż zwykle. Czy jest tego powód?
	65.5 Pytający Dziękuję. Zatem, czy właściwie przeanalizowałem warunek, który stwarza możliwość większej służby, w następujący sposób: Po pierwsze, starszeństwo przez wibrację inkarnacji znacznie spolaryzowało tych na powierzchni, a napływ wędrowców zn...
	65.6 Pytający Czy nadchodzące zmiany w miarę przechodzenia do czwartej gęstości - mówię o zmianach nie tylko na fizycznej planecie trzeciej gęstości z powodu efektu ogrzewania, ale także o zmianach zwiastujących wibracje czwartej gęstości, takich jak ...
	65.7 Pytający W jaki sposób wojna konwencjonalna stwarzałaby możliwości poszukiwania i służby?
	65.8 Pytający Czy chcesz powiedzieć, że ten możliwy stan wojny byłby znacznie bardziej rozprzestrzeniony na powierzchni globu niż cokolwiek, czego doświadczyliśmy w przeszłości, a zatem dotknąłby większy procent populacji w tej formie katalizatora?
	65.9 Pytający Wydaje się, że mamy działające podwójne katalizatory i pytanie brzmi, który z nich zadziała jako pierwszy. Proroctwa, jak je nazywam, dokonane przez Edgara Cayce'go wskazywały na wiele zmian na Ziemi i zastanawiam się nad mechaniką opisy...
	65.10 Pytający Mamy więc wyraźną możliwość dwóch różnych typów katalizatora tworzących atmosferę poszukiwania, która jest większa niż ta, której doświadczamy obecnie. Będzie dużo zamieszania, zwłaszcza w scenariuszu zmian na Ziemi, po prostu dlatego, ...
	65.11 Pytający Cóż, cały ten scenariusz na następne, powiedzmy, dwadzieścia lat, wydaje się mieć na celu zwiększenie poszukiwań i wzrost świadomości stworzenia naturalnego, ale także ogromną ilość zamieszania. Czy celem przedinkarnacyjnym wielu wędrow...
	65.12 Pytający Zatem każdy z wędrowców działa jako funkcja uprzedzeń, które rozwinął w jakikolwiek sposób, który uzna za odpowiedni do zakomunikowania - lub po prostu trwać w swojej biegunowości - aby wspomóc całkowitą świadomość planety.
	65.13 Pytający Jak powszechne we wszechświecie są zbiory mieszane na planecie zarówno pozytywnie, jak i negatywnie zorientowanych kompleksów umysłu/ciała/ducha?
	65.14 Pytający Czy możesz mi powiedzieć, dlaczego w takim przypadku prawie nie ma takiej możliwości?
	65.15 Pytający Zatem, gdy miną te ostatnie dni cyklu, jeśli zbiory miałyby nastąpić teraz, dzisiaj, zebrano by pewną liczbę pozytywnych i negatywnych oraz pewną liczbę powtarzających. Zakładam, że ze względu na katalizator, który będzie doświadczany o...
	65.16 Pytający A zatem dodany katalizator pod koniec cyklu jest specyficzną funkcją orientacji świadomości zamieszkującej planetę. Świadomość dostarczyła sobie katalizatora, kierując swoje myślenie w sposób, w jaki go zorientowała, działając w ten spo...
	65.17 Pytający Następnie mamy do czynienia z istotą, która nie uformowała jeszcze pamięci społecznej, ale jest istotą, tak jak jedno z nas można nazwać pojedynczą istotą. Czy możemy kontynuować tę obserwację, powiedzmy, konglomeratu poprzez istotę...
	65.18 Pytający Wędrowiec przechodzi przez proces zapominania. Wspomniałeś, że ci, którzy mają teraz aktywowane ciała trzeciej i czwartej gęstości, nie zapominają tak jak wędrowcy. Zastanawiałem się tylko, czy, powiedzmy, wędrowiec szóstej gęstości był...
	65.19 Pytający [chichocze] Dziękuję. Proces zapominania był dla mnie zagadką, ponieważ powiedziałeś, że ludzie aktywowani w czwartej gęstości, którzy byli tutaj, a których można było zebrać, nie mieli tego samego problemu z zapominaniem. Czy możesz mi...
	65.20 Pytający Nie wiem, czy to pytanie jest związane z tym, do czego dążę, czy nie, ale spytam i zobaczę. Mówiąc o piramidach wspomniałeś, że komora rezonansowa została użyta, aby adept mógł spotkać się z jaźnią. Czy mógłbyś wyjaśnić, co przez to roz...
	65.21 Pytający Czy mógłbym dokonać analogii w tej pozornej śmierci, utraty pragnień, które są iluzorycznymi, powszechnymi pragnieniami trzeciej gęstości, i uzyskania pragnień całkowitej służby innym?
	65.22 Pytający Czy możesz mi powiedzieć, co ta komnata zrobiła z istotą, aby wytworzyć w niej tę świadomość?
	65.23 Pytający Czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt?

	Sesja 66.
	12 sierpnia 1981
	66.0 Ra Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.
	66.1 Pytający Czy mógłbyś mi podać stan instrumentu?
	66.2 Pytający Czy jest coś, co możemy zrobić, pozostając w ramach Pierwszego Zniekształcenia, aby zwrócić się o pomoc do Konfederacji w celu złagodzenia fizycznych problemów instrumentu?
	66.3 Pytający Czy możesz mi podać najbardziej odpowiednią metodę rozwiązywania problemów fizycznych instrumentu?
	66.4 Pytający Jakie to praktyki?
	66.5 Pytający Chciałbym zbadać mechanizm leczenia za pomocą skrystalizowanego uzdrowiciela. Mam zamiar wygłosić stwierdzenie i byłbym wdzięczny, gdybyś skorygował mój sposób myślenia.
	66.6 Pytający Zatem wędrowiec, który pochodzi z piątej lub szóstej gęstości, może próbować takiego uzdrowienia i mieć niewielkie lub żadne rezultaty. Wskazuje mi to, że istnieje jakaś funkcja aktywowanego ciała, ponieważ… Czy możesz mi powiedzieć, co ...
	66.7 Pytający A co z tymi z dualnością - nie z wędrowcami - ale z zebranymi i podwójnie aktywowanymi istotami z ciałami trzeciej i czwartej gęstości? Czy są w stanie leczyć za pomocą technik, które omówiliśmy?
	66.8 Pytający Zakładam więc, że mamy wędrowca, który pragnie nauczyć się technik uzdrawiania, będąc, że tak powiem, uwięzionym w trzeciej gęstości. Wydaje mi się, że zajmuje się on przede wszystkim równoważeniem i odblokowywaniem ośrodków energetyczny...
	66.9 Pytający Teraz, gdy uzdrowiciel zbliża się do innej jaźni, aby dokonać uzdrowienia, mamy sytuację, w której ta druga jaźń, poprzez programowanie katalizatora, prawdopodobnie stworzyła stan, który jest postrzegany jako stan wymagający uzdrowienia....
	66.10 Pytający Jaka jest filozoficzna różnica między kompleksem umysłu/ciała/ducha, który sam się leczy poprzez, że tak powiem, konfigurację umysłową, a uzdrawianiem przez uzdrowiciela?
	66.11 Pytający Następnie, szukając uzdrowienia, kompleks umysłu/ciała/ducha szukałby w niektórych przypadkach źródła zgromadzonej i skupionej energii świetlnej. Źródłem tym może być inny kompleks umysłu/ciała/ducha, dostatecznie skrystalizowany do teg...
	66.12 Pytający Czy możesz mi podać inne sposoby, w których istota może szukać uzdrowienia?
	66.13 Pytający Obserwowałem wiele czynności zwanych chirurgią psychiczną na obszarze Wysp Filipińskich. Przyjąłem założenie, że ci uzdrowiciele zapewniają coś, co nazwałbym pomocą szkoleniową lub sposób na rekonfigurację umysłu uzdrawianego pacjenta, ...
	66.14 Pytający Czy mógłbyś wyjaśnić ten ostatni komentarz dotyczący konfiguracji w czasie/przestrzeni?
	66.15 Pytający Czy to pragnienie i wola, które działa aż do sekcji czasu/przestrzeni, jest funkcją tylko istoty, która jest uzdrawiana, czy też jest to również funkcją uzdrowiciela, skrystalizowanego uzdrowiciela?
	66.16 Pytający Zatem pragnienie musi być silne w obrębie kompleksu umysłu/ciała/ducha, który szuka uzdrowienia, aby został wyleczony, aby uzdrowienie nastąpiło? Czy to jest poprawne?
	66.17 Pytający Zakładam, że powodem przyjęcia odpowiednich zniekształceń byłoby to, że te zniekształcenia pomogłyby jednostce w osiągnięciu jej ostatecznego celu, jakim jest ruch na ścieżce ewolucji w pożądanej biegunowości. Czy to jest poprawne?
	66.18 Pytający Wtedy w przypadku istoty, która zdaje sobie sprawę z jej polaryzacji w służbie innym, może znaleźć paradoksalną sytuację w przypadku, gdy nie byłaby w stanie w pełni służyć z powodu zniekształceń wybranych by osiągnąć zrozumienie, do kt...
	66.19 Pytający Czy pionowe ustawienie kręgosłupa jest przydatne lub pomocne w procedurze medytacyjnej?
	66.20 Pytający Mam pytanie pisemne, a właściwie dwa. Pierwsze, czy mógłbyś wymienić biegunowości w ciele, które są związane z równoważeniem centrów energetycznych różnych ciał niezamanifestowanej istoty?
	66.21 Pytający Być może w następnej sesji rozwiniemy to.
	66.22 Pytający Wspomniałeś, że spirala energetyzująca jest emitowana ze szczytu każdej piramidy i że możesz skorzystać z umieszczenia jej pod głową na okres nie dłuższy niż trzydzieści minut. Czy możesz mi powiedzieć, w jaki sposób ta trzecia spirala ...
	66.23 Pytający Czy istnieje najlepszy materiał lub optymalny rozmiar, dla małej piramidy pod głowę?
	66.24 Pytający Nie ma najlepszego materiału?
	66.25 Pytający Wspomniałeś o problemach z akcją w Komnacie Królewskiej piramidy w rodzaju Gizy. Zakładam, że gdybyśmy zastosowali tę samą konfigurację geometryczną, która jest używana w piramidzie w Gizie, byłoby to całkowicie w porządku dla piramidy ...
	66.26 Pytający Zakładam zatem, że ta energia, ta spiralna energia świetlna, jest w jakiś sposób absorbowana przez pole energetyczne ciała. Czy jest to w jakiś sposób połączone z centrum energii indygo? Czy mam rację w tym przypuszczeniu?
	66.27 Pytający Ile aplikacji trwających trzydzieści minut lub mniej w ciągu doby byłoby odpowiednich?
	66.28 Pytający Czy ta energia może w jakikolwiek sposób pomóc w leczeniu zniekształceń fizycznych?
	66.29 Pytający W przejściu z trzeciej do czwartej gęstości mamy dwie inne możliwości, inne niż typ, którego doświadczamy teraz. Mamy możliwość zbioru całkowicie pozytywnie spolaryzowanego i możliwość zbioru całkowicie spolaryzowanego negatywnie, co, j...
	66.30 Pytający Planeta ma pewien zestaw warunków przed przejściem do czwartej gęstości, to jest w późnej trzeciej gęstości, a następnie warunki są inne we wczesnej czwartej gęstości. Czy mógłbyś podać przykład negatywnie spolaryzowanej planety i warun...
	66.31 Pytający Chodziło mi o ilość fizycznych zniekształceń, chorób i tego typu rzeczy w negatywnej trzeciej gęstości tuż przed zbiorami i w negatywnej czwartej gęstości tuż po żniwach lub w okresie przejściowym. Jakie są warunki problemów fizycznych,...
	66.32 Pytający Czy zatem fizyczne dolegliwości i choroby, jakie znamy na tej planecie, są raczej rozpowszechnione na negatywnej planecie trzeciej gęstości tuż przed zbiorami do netgatywnej czwartej gęstości?
	66.33 Pytający Próbuję zrozumieć, w jaki sposób choroby i zniekształcenia ciała są generowane w odniesieniu do polaryzacji, zarówno pozytywnej, jak i negatywnej. Wydaje się, że są one generowane w taki sposób, aby stworzyć rozszczepienie lub polaryzac...
	66.34 Pytający Wydaje mi się, że ta planeta jest tym, co nazwałbym szambem zniekształceń. Dotyczy to wszystkich chorób i ogólnie wad ciała fizycznego. Wydawałoby mi się, że średnio ta planeta byłaby bardzo, bardzo wysoko na liście, gdybyśmy tylko wzię...
	66.35 Pytający Zatem zapytam, czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt?

	Sesja 67.
	15 sierpnia 1981
	67.0 Ra Jestem Ra i pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikuję się teraz.
	67.1 Pytający Czy mógłbyś najpierw podać nam stan instrumentu?
	67.2 Pytający Czy możesz opisać to, co nazywasz komponentem ataku psychicznego i powiedzieć mi, dlaczego jest silny w tym konkretnym czasie?
	67.3 Pytający Zapytam, czy mam rację w tej analizie. Uznalibyśmy, że istota dokonująca tego tak zwanego ataku oferuje teraz swoje usługi w odniesieniu do zniekształcenia w naszym spolaryzowanym stanie, abyśmy w pełni docenili jego polaryzację. Jesteśm...
	67.4 Pytający Z zadowoleniem przyjęlibyśmy służbę istoty, która korzysta, i użyję błędnej nazwy, można by powiedzieć, z ataku, a skoro nie uważam tego za atak, ale za oferowanie służby, a my z zadowoleniem witamy tę ofertę służby - ale sądzę, że bylib...
	67.5 Pytający Czy wolałbyś nie udzielać mi informacji o szczegółach mojego stwierdzenia?
	67.6 Pytający Którego ciała, ze względu na kolory, używa istota, by do nas przybyć?
	67.7 Pytający Niewątpliwie zadam kilka bardzo niedoinformowanych i ubogich pytań. Próbowałem jednak zrozumieć pewne koncepcje związane z iluzją, że tak powiem, polaryzacji, która wydaje się istnieć na pewnych poziomach gęstości w stworzeniu i jak mech...
	67.8 Pytający Aby ta grupa w pełni służyła Stwórcy, ponieważ uznajemy tę istotę piątej gęstości za Stwórcę, musimy również próbować służyć, w każdy możliwy sposób, tej istocie. Czy jest możliwe, abyś przekazał nam pragnienia tej istoty, jeśli takie is...
	67.9 Pytający Stwierdzamy, że… - Przepraszam, kontynuuj, jeśli chcesz kontynuować.
	67.10 Pytający Mamy paradoksalną sytuację, w której aby w pełni służyć Stwórcy na tym poziomie w spolaryzowanej części stworzenia, można by powiedzieć, mamy prośby od tych, którym służymy w tej gęstości, o informacje Ra. Faktycznie, niedawno miałem ta...
	67.11 Pytający Zatem jak możemy rozwiązać ten paradoks?
	67.12 Pytający Ta konkretna istota jest w stanie wywołać swą służbą efekt zawrotów głowy w instrumencie. Czy mógłbyś opisać mechanikę takiej służby?
	67.13 Pytający Zastanawiałem się nad magicznymi, powiedzmy, zasadami stojącymi za istotą piątej gęstości świadczącą tę służbę i jej zdolnością do jej świadczenia. Dlaczego jest w stanie wykorzystać te szczególne zniekształcenia fizyczne z filozoficzne...
	67.14 Pytający Czy masz na myśli to, że ta istota piątej gęstości wizualizuje pewne symbole? Zakładam, że te symbole mają naturę, w której ich dalsze używanie miałoby pewną moc lub ładunek. Mam rację?
	67.15 Pytający Zatem czy mam rację, zakładając, że ta istota konfiguruje światło w symbolikę, czyli to, co nazwalibyśmy fizyczną obecnością? Czy to jest poprawne?
	67.16 Pytający Czy znasz książkę, którą wraz z instrumentem napisaliśmy około dwanaście lat temu, zatytułowaną „Ukrzyżowanie Esmereldy Sweetwater”, w szczególności rytuał wygnania używany do sprowadzania istot na Ziemię?
	67.17 Pytający Czy były jakieś nieprawidłowości w naszym piśmie w odniesieniu do sposobu, w jaki to zostało wykonane?
	67.18 Pytający Wydawało mi się, że ta książka w jakiś sposób, w całości, była łącznikiem z wieloma z tych, których spotkaliśmy odkąd ją napisaliśmy oraz dla wielu działań, których doświadczyliśmy. Czy to jest poprawne?
	67.19 Pytający Zapytam o to w późniejszej sesji - bo nie chcę odbiegać od tematu - ponieważ ma to coś wspólnego z mechaniką czasu, co mnie bardzo dziwi.
	67.20 Pytający Teraz główny punkt tej linii pytań dotyczy pierwszego zniekształcenia i faktu, że to okno istniało. Czy to, powiedzmy, część efektu losowego okna? I czy doświadczamy tego samego rodzaju równoważenia w otrzymywaniu darów od tej istoty, j...
	67.21 Pytający Wtedy w tej pozornej trudności doświadczamy, jakbym to nazwał, efektu mądrości Pierwszego Zniekształcenia i z tego powodu musimy w pełni zaakceptować mądrość tego, czego doświadczamy. To jest mój osobisty pogląd. Czy to zgadza się z pog...
	67.22 Pytający Dziękuję. Czy ten tak zwany atak jest oferowany mnie i Jimowi, a także instrumentowi?
	67.23 Pytający Osobiście nie odczułem żadnego efektu, którego jestem świadomy. Czy możesz mi powiedzieć, w jaki sposób oferowana jest nam ta służba?
	67.24 Pytający Czy mieści się w ramach Pierwszego Zniekształcenia powiedzenie mi, dlaczego instrument doświadczył tak wielu fizycznych zniekształceń w nowych czasach swojego wcielenia?
	67.25 Pytający W takim razie czy możesz mi odpowiedzieć, dlaczego instrument doświadczył tak wiele w jego wczesnych latach?
	67.26 Pytający W takim razie nie ma innej służby, którą moglibyśmy w tym czasie zaoferować tej istocie z grupy Oriona, która jest z piątej gęstości, która jest nieustannie z nami. Jak widzę teraz, z twojego punktu widzenia nic nie możemy dla niego zro...
	67.27 Pytający Dziękuję. Kończąc tę część dyskusji, chciałbym tylko powiedzieć, że jeśli jest cokolwiek, co możemy zrobić, co jest w ramach naszych możliwości - i rozumiem, że jest wiele rzeczy, takich jak te, o których właśnie wspomniałeś, a które ...
	67.28 Pytający Dziękuję bardzo. Mam tutaj oświadczenie, które szybko przeczytam i poproszę o komentarz na temat dokładności lub niedokładności. Ogólnie rzecz biorąc, archetypiczny umysł jest reprezentacją aspektów Jedynego Nieskończonego Stwórcy.20F
	67.29 Pytający Być może kolejną sesję lepiej byłoby rozpocząć od odpowiedzi na to pytanie. Czy byłoby to właściwe, czy też energia jest już ustalona?
	67.30 Pytający W takim przypadku kontynuuj.
	67.31 Pytający Tylko czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt?

	Sesja 68.
	18 sierpnia 1981
	68.0 Ra Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.
	68.1 Pytający Czy mógłbyś najpierw podać mi stan instrumentu?
	68.2 Pytający Czy po całkowitym wyczerpaniu energii fizycznej powinienem kontynuować sesję? Nie jestem pewien, co to dokładnie oznacza.
	68.3 Pytający Czy poleciłbyś dłuższy okres odpoczynku między końcem tej sesji a następną sesją? Czy to pomogłoby instrumentowi?
	68.4 Pytający Głównym powodem, dla którego uważaliśmy, że dzisiejsza sesja jest ważna, jest to, że mogę nie być w pobliżu przez jakiś czas, i miałem pilne pytanie, co się stało w niedzielną noc, kiedy najwyraźniej instrument wpadał w stan transu podcz...
	68.5 Pytający Czy możesz mi powiedzieć, co się stało w tym przypadku?
	68.6 Pytający Czy mógłbyś mi powiedzieć, jaki był plan negatywnie zorientowanej istoty piątej gęstości i jak by go dokonała i jakie byłyby wyniki, gdyby to zadziałało?
	68.7 Pytający W takim razie mówisz, że jeśli ta negatywna istota o piątej gęstości odniesie sukces w swoich próbach przeniesienia kompleksu umysłu/ciała/ducha, kiedy ten kompleks jest w tym, co nazywamy stanem transu, do negatywnie spolaryzowanego cza...
	68.8 Pytający Daj mi pewność, że cię rozumiem. Czy tej ciemności doświadcza się w negatywnej przestrzeni/czasie, czy w negatywnym czasie/przestrzeni?
	68.9 Pytający Wcielenie się w negatywną przestrzeń/czas, zatem w takim stanie spowodowałoby inkarnację, do jakiego poziomu gęstości, weźmy jako przykład instrument?
	68.10 Pytający OK, nie bierzmy więc tego instrumentu jako przykładu. Powiedzmy, że zrobiono to wędrowcowi z szóstej gęstości. Jeśli ta odpowiedź narusza pierwsze zniekształcenie, nie odpowiadaj. Ale powiedzmy, że wędrowcowi szóstej gęstości przydarzył...
	68.11 Pytający Czy powodem tego jest fakt, że kompleks umysłu/ciała/ducha wędrowca wydobyty w sposób, który nazywamy stanem transu, pozostawiając fizyczną trzecią gęstość, w tym stanie wędrowiec nie ma pełnej zdolności lub zdolności do magicznej obron...
	68.12 Pytający Wydaje mi się, że skoro nie wyobrażam sobie niczego... powiedziałbym, niczego gorszego niż ten konkretny rezultat, poza możliwym całkowitym rozpadem kompleksu umysłu/ciała/ducha z powodu bomby atomowej, że byłoby bardzo wskazane, aby po...
	68.13 Pytający Mówiliśmy niemal dokładnie o fragmencie książki Esmereldy Sweetwater, którą pisaliśmy w związku z zagubieniem przez Trostricka kompleksu umysłu/ciała/ducha dziewczyny z kosmosu. Jakie znaczenie dla naszego życia ma ta praca, którą wykon...
	68.14 Pytający Czy mógłbyś to zrobić teraz?
	68.15 Pytający Mamy sytuację, w której martwię się, mając do czynienia ze zrozumieniem, powiem (słabe słowo), całkowicie... Ta aktywność występuje z powodu polaryzacji... Myślę, że ważne jest dla mnie zbadanie technik, jeśli znajdują się one w obrębie...
	68.16 Pytający A zatem, jak istota piątej gęstości radzi sobie z tym działaniem od samego początku, kiedy jest zaalarmowana faktem, że istniejemy. Jak to się dzieje? Czy możesz prześledzić kroki, w które się angażuje? Proszę.
	68.17 Pytający Interesuje mnie, w jaki sposób Pierwsze Zniekształcenie odnosi się do negatywnie spolaryzowanej istoty, która nieprawidłowo umieszcza kompleks umysłu/ciała/ducha. Dlaczego negatywnie spolaryzowana istota podąża do miejsca negatywnego cz...
	68.18 Pytający W takim razie zakładam, że gdyby negatywna biegunowość użyła innego podejścia, które nie wykorzystywałoby wolnej woli drugiej jaźni, straciłaby magiczną polaryzację i moc. Zgadza się, prawda?
	68.19 Pytający Tylko czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt?

	Sesja 69.
	29 sierpnia 1981
	69.0 Ra Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy.
	69.1 Pytający Czy mógłbyś najpierw podać mi stan instrumentu?
	69.2 Pytający Czy masz na myśli, że energia fizyczna jest całkowicie wyczerpana?
	69.3 Pytający Dziękuję. Pytanie, którego nie miałem okazji zadać podczas poprzedniej sesji, które będę zmuszony kontynuować w tym czasie: czy stan transu jest jedynym warunkiem, podczas którego pozytywna istota umysłu/ciała/ducha może zostać zwabiona ...
	69.4 Pytający W takim razie mówisz, że, nazwę ich opiekuńczy przyjaciele, byliby dostępni w każdych warunkach z wyjątkiem tego, co nazywamy stanem transu, który wydaje się być anomalistyczny w stosunku do innych. Czy to jest poprawne?
	69.5 Pytający Dlaczego ten stan transu, jak go nazywamy, jest inny? Dlaczego w tym konkretnym stanie nie ma istot ochronnych?
	69.6 Pytający Czy rozumiem zatem, że śmierć, czy to w sposób naturalny, czy przypadkowa śmierć, czy samobójstwo - wszystkie zgony tego typu stworzyłyby ten sam stan pośmiertny, który pozwalałby jakiejś istocie na ochronę jej przez przyjaciół? Czy to j...
	69.7 Pytający Czy dotyczy to również nieprzytomnych stanów spowodowanych wypadkiem, znieczuleniem medycznym lub lekami?
	69.8 Pytający Czy byłaby to funkcja równoważenia działania w ramach Pierwszego Zniekształcenia?
	69.9 Pytający Po prostu zgadywałem, że skoro kompleks umysłu/ciała/ducha jest pożądany do wyjścia z ciała trzeciej gęstości do szczególnego obowiązku służby innym, to stworzyłoby to sytuację głównie w odniesieniu do Pierwszego Zniekształcenia, w które...
	69.10 Pytający Zatem, czy wędrowiec kiedykolwiek został tak zaatakowany przez, że tak powiem, negatywnego adepta lub kogokolwiek, a następnie umieszczony w negatywnym czasie/przestrzeni?
	69.11 Pytający Czy możesz mi opowiedzieć o sytuacji, w której znajduje się wędrowiec i dlaczego droga powrotna nie może być prostym powrotem do tej samej wartości pozytywnego czasu/przestrzeni?
	69.12 Pytający Czy można mi z grubsza powiedzieć, ilu wędrowców, którzy przybyli na tę planetę w tym wielkim cyklu, doświadczyło tego przemieszczenia w negatywny czas/przestrzeń? Zastanawiam się tylko, czy było ich wiele.
	69.13 Pytający Powiedziałeś, że wyższe ja niechętnie wchodzi w negatywną przestrzeń/czas. Czy to jest poprawne?
	69.14 Pytający Zatem pozytywnie spolaryzowana istota (dokonam stwierdzenia i zobaczę, czy mam rację), kiedy po raz pierwszy została przeniesiona w czas/przestrzeń o negatywnej polaryzacji, doświadcza jedynie ciemności. Następnie, podczas wcielania się...
	69.15 Pytający Wydawałoby mi się, że byłaby to niezwykle trudna sytuacja dla istoty pozytywnie spolaryzowanej, a proces uczenia się byłby niezwykle traumatyczny. Czy to jest poprawne?
	69.16 Pytający Czy nie ma procesu ani sposobu, w jaki istota, raz przemieszczona... Zakładam, że to przemieszczenie musi być w jakiś sposób funkcją jej wolnej woli. Czy to jest poprawne?
	69.17 Pytający A zatem jest to kwestia, która jest dla mnie całkiem zagmatwana.
	69.18 Pytający Ten instrument wykonuje służbę w niedzielne noce czanelując innych członków Konfederacji. Jesteśmy niechętni kontynuowaniu tego ze względu na możliwość jej wpadnięcia w trans i zaoferowania usług negatywnie spolaryzowanemu adeptowi. Czy...
	69.19 Pytający Więc mówisz, że po prostu trzymając instrument za rękę podczas sesji czanelingowych, że to zapobiegnie transowi?
	69.20 Pytający Ciągle przywołujemy kwestie z książki Esmereldy Sweetwater, szczególnie jedną, która jest w książce. Zastanawiałem się, próbując odzyskać kompleks umysł/ciało/duch kosmicznej dziewczyny z tego, co musiało być negatywnym czasem/przestrze...
	69.21 Pytający Masz na myśli postać Trostricka?
	69.22 Pytający Istnieje wiele technik i sposobów uprawiania tzw. sztuk białomagicznych. Czy rytuały zaprojektowane przez konkretną grupę na własny użytek są równie dobre, a może nawet lepsze, niż te, które były praktykowane przez takie grupy jak Zakon...

	Sesja 70.
	9 września 1981
	70.0 Ra Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.
	70.1 Pytający Czy mógłbyś mi podać stan urządzenia?
	70.2 Pytający Dlaczego mówisz, że z przyjemnością to mówisz?
	70.3 Pytający Instrument skarżył się na intensywny atak psychiczny w ciągu mniej więcej ostatniego okresu dobowego. Czy jest powód do nasilenia się tego w tym czasie?
	70.4 Pytający Czy możesz mi powiedzieć, co to za powód?
	70.5 Pytający Mam dodatkowe małe pytanie, które chcę teraz zadać. Czy hipnoza regresywna jednostki w celu ujawnienia jej wspomnień z poprzednich wcieleń jest dla nich przysługą czy krzywdą?
	70.6 Pytający W ostatniej sesji Ra stwierdził, że „ścieżka powrotna z negatywnego czasu/przestrzeni szóstej gęstości dotyczy, po pierwsze, niechęci wyższej jaźni do wejścia w negatywny czas/przestrzeń”.26F Może wyjaśniasz pozycję wyższego ja w odniesi...
	70.7 Pytający Dlaczego wyższa jaźń niechętniewchodzi w negatywny czas/przestrzeń?
	70.8 Pytający To, co staram się tu zrozumieć, dotyczy wyższego ja i jego związku z kompleksem umysłu/ciała/ducha. Czy wyższe ja ma kompleks umysłu/ciała/ducha szóstej gęstości, który jest oddzielną jednostką od kompleksu umysłu/ciała/ducha, który w ty...
	70.9 Pytający Wydaje mi się, że mam błędną koncepcję kompleksu umysłu/ciała/ducha (na przykład, którą reprezentuję tutaj w tej gęstości) i mojego wyższego ja. Koncepcja prawdopodobnie pochodzi z mojej koncepcji przestrzeni i czasu. Spróbuję to rozszyf...
	70.10 Pytający Czy mam rację zakładając, że wszystkie kompleksy umysłu/ciała/ducha, które istnieją na poziomach poniżej połowy szóstej gęstości, mają wyższe ja w połowie szóstej gęstości? Czy to jest poprawne?
	70.11 Pytający Czy analogią do tej sytuacji byłoby to, że wyższe ja jednostki manipuluje do pewnego stopnia, że tak powiem, kompleksem umysłu/ciała/ducha, który jest, można powiedzieć, jego odpowiednikiem aby go przeprowadzić przez niższe gęstości w...
	70.12 Pytający W takim razie to na co patrzymy, to długa ścieżka doświadczania poprzez gęstości do połowy szóstej gęstości, która jest funkcją całkowicie wolnej woli i skutkuje świadomością wyższego ja w połowie szóstej gęstości. Ale ponieważ czas jes...
	70.13 Pytający Wyższa jaźń istniejąca w średniej szóstej gęstości wydaje się być w punkcie, w którym negatywna i pozytywna ścieżka doświadczenia łączą się w jedno. Czy jest tego powód?
	70.14 Pytający A tak. Przepraszam za to. Zapomniało mi się. Zatem, jeśli pozytywna istota zostanie przeniesiona do negatywnego czasu/przestrzeni, rozumiem, że wyższa jaźń niechętnie wkracza w negatywną przestrzeń/czas. I z jakiegoś powodu to sprawia, ...
	70.15 Pytający Myślę, że aby wyjaśnić tę kwestię, zadam kilka powiązanych ze sobą pytań, które prawdopodobnie pozwolą mi lepiej to zrozumieć, ponieważ jestem tym bardzo zdezorientowany, można by powiedzieć, że jest to bardzo ważny punkt w zrozumieniu ...
	70.16 Pytający Czy na tej planecie byli jacyś wędrowcy przez ostatnie 50 000 lat?
	70.17 Pytający A zatem tutaj jest sedno mojego zamieszania. Jeśli po śmierci fizycznej wędrowiec powróciłby na swoją rodzimą planetę, że tak powiem, dlaczego ta sama istota nie może zostać wydobyta z negatywnego czasu/przestrzeni na rodzimą planetę, z...
	70.18 Pytający Zadam to pytanie, aby doinformować się trochę o tym, co właśnie powiedziałeś. Kiedy przybyliście na tę planetę statkiem 18 000 i 11 000 lat temu, te statki zostały nazwane, jak sądzę, statkami w kształcie dzwonu i zostały sfotografowane...
	70.19 Pytający Czy były one skonstruowane w czasie/przestrzeni czy w przestrzeni/czasie?
	70.20 Pytający Czy był jakiś powód tego konkretnego kształtu, który wybrałeś, w szczególności powód trzech półkul na dole?
	70.21 Pytający Czy w trzech półkulach na dole była jakaś zasada motywacji, czy były one po prostu estetyką, czy też były podwoziem?
	70.22 Pytający Przepraszam za takie głupie pytania, ale staram się ustalić coś o przestrzeni/czasie, czasie/przestrzeni i, można by powiedzieć, o tym bardzo trudnym obszarze mechanizmu ewolucji. Myślę, że jest to kluczowe dla zrozumienia naszej ewoluc...
	70.23 Pytający Zadawałem te pytania przede wszystkim po to, aby zrozumieć lub zbudować podstawę do próby uzyskania odrobiny oświecenia na temat sposobu, w jaki czas/przestrzeń i przestrzeń/czas są powiązane z ewolucją kompleksu umysłu/ciała/ducha, żeb...
	70.24 Pytający Na następnej sesji spróbuję wtedy zwrócić się bardziej w stronę serca. Podczas tej sesji próbowałem dojść do punktu, który uważałem za kluczowy dla ewolucji ducha, ale wydaje mi się, że poszło mi na opak. Przepraszam za to. Czasami bard...

	Sesja 71.
	18 września 1981
	71.0 Ra Jestem Ra i pozdrawiam was w miłości i w świetle Jedynego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.
	71.1 Pytający Czy mógłbyś najpierw podać mi stan instrumentu?
	71.2 Pytający Mam kilka różnych pytań. Mam nadzieję, że podczas tej sesji, przeszukując kilka różnych rodzajów pytań, uda mi się ustalić punkt wejścia do śledztwa, które będzie owocne. Chciałbym najpierw zapytać, czy możliwe jest zwiększenie polaryzac...
	71.3 Pytający Prawdopodobnie byłoby to możliwe w wyższych gęstościach, takich jak piąta gęstość. Czy to jest poprawne?
	71.4 Pytający Czy mógłbyś wyjaśnić koncepcję pracy z nieprzejawioną istotą w trzeciej gęstości w celu stworzenia ewolucji?
	71.5 Pytający Proszę zdefiniować istotę nieprzejawioną.
	71.6 Pytający Gdy istota przechodzi przez proces śmierci w trzeciej gęstości i znajduje się w czasie/przestrzeni, znajduje się w innym zestawie okoliczności. Czy mógłbyś opisać właściwości lub okoliczności czasu/przestrzeni, a następnie proces uzdrawi...
	71.7 Pytający Czy proces w pozytywnym czasie/przestrzeni jest identyczny z procesem w negatywnym czasie/przestrzeni dla tego uzdrowienia?
	71.8 Pytający Jeśli istota wybrała negatywną polaryzację, czy procesy uzdrawiania i przeglądu są podobne dla ścieżki negatywnej?
	71.9 Pytający Czy procesy, o których mówimy, zachodzą na wielu planetach w naszej Galaktyce Mlecznej Drogi, czy zachodzą na wszystkich planetach, czy też w jakim procencie?
	71.10 Pytający Jaki mniej więcej procent gwiazd ma układy planetarne?
	71.11 Pytający Cóż, to mi mówi, że mniej więcej 3% wszystkich gwiazd ma zamieszkiwane planety, co dałoby, że tak powiem, zadziwiające pojęcie o liczbie istot, które – zakładam, zatem ten proces ewolucji jest stosowany w całym znanym wszechświecie. Czy...
	71.12 Pytający Wychodzi z tego, że sub-Logos, taki jak nasze Słońce, wykorzystuje wolną wolę do tylko nieznacznego modyfikowania znacznie bardziej ogólnej idei stworzonej ewolucji tak, aby ogólny plan stworzonej ewolucji, który wydaje się więc być jed...
	71.13 Pytający Wtedy każda istota jest na ścieżce, która prowadzi do jednego celu. To jest tak jak wiele, wiele dróg, które przechodzą przez wiele, wiele miejsc, ale ostatecznie łączą się w jedno duże centrum. Czy to jest poprawne?
	71.14 Pytający Wygłosiłeś stwierdzenie, że czysta negatywność działa jak studnia grawitacyjna, która wciąga w siebie wszystko. Zastanawiałem się po pierwsze, czy czysta pozytywność ma dokładnie taki sam efekt? Czy mógłbyś na to odpowiedzieć?
	71.15 Pytający Czy mógłbyś skomentować prawdziwość tego stwierdzenia? Będę mówić ogólnie o pojęciu magii i najpierw zdefiniuję ją jako zdolność do tworzenia zmian w świadomości zgodnie z wolą. Czy to dopuszczalna definicja?
	71.16 Pytający Stwierdzam, że celem białego magicznego rytuału jest spowodowanie zmiany świadomości grupy. Czy to jest poprawne?
	71.17 Pytający By służyć, zmiana w świadomości powinna skutkować większym zniekształceniem w kierunku służenia innym, ku jedności ze wszystkimi i ku poznaniu. Czy to prawda i czy są jakieś inne pożądane rezultaty?
	71.18 Pytający Istnieją, że tak powiem, pewne zasady białej magii. Przeczytam kilka z nich, które napisałem i chciałbym, abyś skomentował podstawy filozoficzne lub rozumowanie stojące za nimi i dodał do tej listy wszystkie ważne rzeczy, które zaniedba...
	71.19 Pytający W poprzedniej sesji stwierdziłeś, że Ra szukał przez jakiś czas grupy takiej jak ta. Przypuszczam, że poszukiwania te miały na celu przekazanie Prawa Jedności. Czy to jest poprawne?
	71.20 Pytający Czy możesz mi powiedzieć, czy do tej pory omówiliśmy niezbędny materiał, aby, jeśli zostanie opublikowany, dokonać niezbędnych napraw za naiwne działania?
	71.21 Pytający Kiedy mówisz, że szukałeś tej grupy, co masz na myśli? Jak wyglądał Twój proces wyszukiwania? Zadaję to pytanie, aby lepiej zrozumieć iluzję czasu i przestrzeni.
	71.22 Pytający Widzę, że najważniejszym produktem tej komunikacjijest wehikuł częściowego oświecenia dla tych obecnie wcielonych, którzy uświadomili sobie swoją rolę we własnym procesie ewolucyjnym. Czy mam rację w tym założeniu?
	71.23 Pytający Czy jest coś, co możemy zrobić, by poprawić kontakt lub by instrument czuł się bardziej komfortowo?

	Sesja 72.
	14 października 1981
	72.0 Ra Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.
	72.1 Pytający Czy mógłbyś mi najpierw podać stan instrumentu?
	72.2 Pytający Czy odprawiany przez nas rytuał wydpędzający w jakikolwiek sposób przyczynił się do oczyszczenia miejsca pracy i odseparowania od wpływów, których nie chcemy?
	72.3 Pytający Czy możesz mi powiedzieć, co mogę zrobić, aby poprawić skuteczność rytuału?
	72.4 Pytający Czy możesz mi powiedzieć, co spowodowało, że podczas dwóch ostatnich medytacji poprzedzających tę ten instrument wpadł w stan nieświadomości do tego stopnia, że ją przerwaliśmy?
	72.5 Pytający Czy mógłbyś mi to powiedzieć?
	72.6 Pytający Instrument zaplanował operację ręki na przyszły miesiąc. Jeśli znieczulenie ogólne zostanie użyte do stworzenia stanu nieświadomości, czy ten lub jakikolwiek inny parametr operacji pozwoli na jakiekolwiek wtargnięcie istot Oriona?
	72.7 Pytający Mamy tutaj, jak sądzę, bardzo ważną zasadę w odniesieniu do Prawa Jedności. Powiedziałeś, że postawa jednostki ma ogromne znaczenie dla bytu Oriona, aby mógł być skuteczny. Czy mógłbyś wyjaśnić, jak ten mechanizm działa w odniesieniu do ...
	72.8 Pytający Negatywnie zorientowane istoty, które kontaktują się z nami i innymi na tej planecie są ograniczone przez Pierwsze Zniekształcenie. Zostały one oczywiście ograniczone przez właśnie wykonany rytuał odpędzania. Czy mógłbyś opisać, w odnies...
	72.9 Pytający Wszystko, czego doświadczamy w związku z tym kontaktem – nasze zniekształcenie w kierunku wiedzy aby służyć, zniekształcenie istoty Oriona w kierunku próby zmniejszenia skuteczności tej służby – wszystko to jest wynikiem Pierwszego Zniek...
	72.10 Pytający Na ostatniej sesji wspomniałeś, że gdyby instrument wykorzystał jakąkolwiek zwiększoną energię życiową, której teraz doświadcza do aktywności fizycznej, zebrałby „przykre żniwo”. Czy mógłbyś mi powiedzieć, jaki jest charakter tego przyk...
	72.11 Pytający Wspomniałeś, że dostępna jest duża ilość światła. Czy mógłbym ja lub ta grupa, poprzez odpowiedni rytuał, użyć tego do naładowania życiowej energii instrumentu?
	72.12 Pytający Czy mógłbyś wyjaśnić, co rozumiesz przez „wzbudza jakąkolwiek osobowość?”
	72.13 Pytający Zawarliśmy „Shin” w rytuale wypędzającym, „Jod Heh Vau Heh”, aby zrobić z tego „Jod Heh Shin Vau Heh.” Czy to jest pomocne?
	72.14 Pytający W przyszłości będziemy mieć medytacje grupowe jako nasze niedzielne medytacje wieczorne. Martwię się... zabezpieczeniem instrumentu, jeśli ponownie jest byłaby kanałem podczas nich. Czy istnieje optymalny czas lub limit czasu, aby rytua...
	72.15 Pytający Czy istnieje jakiekolwiek niebezpieczeństwo, przy zachowaniu ostrożności w wieczorowych niedzielnych medytacjach, że instrument zostanie wyprowadzony przez istotę Oriona?
	72.16 Pytający Czy można nadmiernie doenergetyzować instrument transferami energii seksualnej?
	72.17 Pytający Dlaczego nie ma ochrony na podłodze lub na dole rytuału wypędzania i czy powinien być?
	72.18 Pytający Proszę tylko zapytać, czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt?

	Sesja 73.
	21 października 1981
	73.0 Ra Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.
	73.1 Pytający Czy mógłbyś mi podać informacje o stanie instrumentu?
	73.2 Pytający Czy rytuał wypędzania, który wykonaliśmy, był pomocny w tym kontakcie?
	73.3 Pytający Dziękuję. Chcielibyśmy w tym czasie podziękować Ra za możliwość służenia tym na tym globie, którzy chcieliby mieć informacje, które tu zdobywamy w tym [niesłyszalne].
	73.4 Pytający Próbowałem dojść do tego, że to alarmowanie o sile światła jest, jak sądzę, procesem, który musi być całkowicie funkcją wolnej woli, wg tego co mówisz. A wraz ze wzrostem pragnienia, woli i czystości pragnienia adepta lub operatora, wzra...
	73.5 Pytający Niewątpliwie dzisiaj popełnię wiele błędów w swoich wypowiedziach, ponieważ zamierzam spróbować odgadnąć, jak to działa i pozwolić Ci się poprawić.
	73.6 Pytający Czy mógłbyś mi powiedzieć, jak bardzo się mylę w tym stwierdzeniu?
	73.7 Pytający Czy mógłbyś to zrobić?
	73.8 Pytający Czy będziesz mówić o różnicy między spiralnym światłem, które wchodzi przez stopy, a światłem przywoływanym przez czakrę korony?
	73.9 Pytający Wcześniej stwierdziłaś28F – myślę, że mam rację mówiąc to – że tam, gdzie spotykają się te dwa kierunki, dostajesz miarę, powiedzmy, rozwoju konkretnego kompleksu umysłu/ciała/ducha. Mam rację?
	73.10 Pytający W przypadku inwokowania zaalarmowanego światła wydaje mi się więc, że wizualizacja inwokacji będzie zależała od tego, jakie miałoby być użycie światła. Może służyć do uzdrawiania, do komunikacji lub do ogólnej świadomości, można by powi...
	73.11 Pytający Chęć i wola są kluczowymi czynnikami w tym procesie. Czy to jest poprawne?
	73.12 Pytający Założyłbym wtedy, że wielu tak zwanych ewangelistów, których mamy obecnie w naszym społeczeństwie, wielu ma wielkie pragnienia i bardzo wielką wolę i być może wielką polaryzację. Wydaje mi się, że w niektórych przypadkach brakuje inform...
	73.13 Pytający Jaka była orientacja w tego typu komunikacji dla tego znanego jako Jezus z Nazaretu?
	73.14 Pytający Wydaje mi się, że obserwacja samego działania przez inną istotę częściowo ogranicza wolną wolę, ponieważ z pozoru magiczne zdarzenie miało miejsce w wyniku działania adepta. Można to rozszerzyć na dowolne zjawisko, które jest inne niż n...
	73.15 Pytający Powiedziałeś, że jeśli istota mówi, że nie wynika z niej żadne działanie, a tylko przez nią, to również narusza. Czy to jest poprawne?
	73.16 Pytający Ten znany jako Jezus zgromadził dwunastu uczniów. W jakim celu miał ze sobą tych uczniów?
	73.17 Pytający Zakładam więc, że uzdrowiciel podczas ćwiczenia ognia będzie pracował z tą samą energią, o której mówiliśmy, że wchodzi przez czakrę korony. Czy to jest poprawne?
	73.18 Pytający Czy mógłbyś mi powiedzieć, jak ten transfer światła, jak sądzę, wpłynąłby na uzdrowienie pacjenta?
	73.19 Pytający Wygłoszę ogólne stwierdzenie, które możesz poprawić. Sposób, w jaki widzę ogólny obraz uzdrowiciela i pacjenta, jest taki, że osoba, która ma zostać uzdrowiona, ma blokadę w jednym z centrów energetycznych lub więcej – ale rozważymy tyl...
	73.20 Pytający Wydaje mi się, że dla tych, którzy znajdują się na ścieżce służenia innym, najważniejsze jest rozwijanie postawy, którą mogę określić jedynie jako wibrację. Taka postawa byłaby rozwijana poprzez medytację, rytuał i rozwijające się uznan...
	73.21 Pytający Dziękuję. Czy mógłbyś mi podać ilość możliwych transferów energii pomiędzy dwoma lub więcej kompleksami umysłu/ciała/ducha? Czy jest bardzo duża, czy jest ich niewiele [niesłyszalne]?
	73.22 Pytający Czy mógłbyś zdefiniować to stwierdzenie „transfer energii pomiędzy dwoma kompleksami umysłu/ciała/ducha?”
	73.23 Pytający Tylko jeśli jest coś, co możemy zrobić, aby poprawić komfort instrumentu lub kontakt, a po drugie, czy jest coś, czego nie życzysz sobie publikować z dzisiejszej sesji?

	Sesja 74.
	28 października 1981
	74.0 Ra Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.
	74.1 Pytający Czy mógłbyś najpierw podać mi stan instrumentu?
	74.2 Pytający Zanim przejdę do nowego materiału, ostatnia sesja wydaje się być drobnym błędem, który poprawiłem, a następnie mając do czynienia ze stwierdzeniem „nie z tego wynika praca, ale tylko przez to”. Czy to był błąd transmisji? Albo co spowodo...
	74.3 Pytający Czy mógłbyś opisać stan transu, ponieważ jestem nieco zdezorientowany, jeśli chodzi o to, w jaki sposób ból w transie może wpływać na instrument, ponieważ uważałem, że nie będzie uczucia bólu kompleksu ciała w stanie transu?
	74.4 Pytający Na poprzedniej sesji pojawiło się pytanie dotyczące archetypowego umysłu, na które nie udzielono pełnej odpowiedzi. Chciałbym kontynuować odpowiedź na to pytanie. Czy mógłbyś to kontynuować, czy będzie konieczne, abym ponownie przeczytał...
	74.5 Pytający Mam tutaj pytanie, na które odpowiem i pozwolę Ci poprawić. Widzę, że dyscypliny osobowości zasilają centrum energii promienia indygo i wpływają na moc białego maga, odblokowując niższe centra energii i pozwalając na swobodny przepływ wz...
	74.6 Pytający Czy mógłbyś mnie poprawić?
	74.7 Pytający Nie jestem pewien, czy to rozumiem. Pytanie brzmi: „W jaki sposób dyscypliny osobowości zasilają centrum energii promienia indygo i wpływają na moc białego maga?”32F  Czy to pytanie ma sens?
	74.8 Pytający Czy mógłbyś na to odpowiedzieć?
	74.9 Pytający Zobaczmy, czy mam tu błędne zdanie na temat wpływu dyscypliny osobowości. Zakładałem, że dyscyplina osobowości, aby, powiedzmy, mieć zrównoważoną postawę wobec innej istoty, odpowiednio oczyści i zrównoważy, do pewnego stopnia, centrum e...
	74.10 Pytający Zatem, dyscypliny osobowości postrzegam jako nadrzędną pracę każdego, kto uświadomił sobie proces ewolucji. Czy mam rację w tym stwierdzeniu?
	74.11 Pytający To co staram się zrozumieć to to, w jaki sposób te dyscypliny wpływają na centra energetyczne i moc, że tak powiem, białego maga. Czy mógłbyś . . . powiesz mi jak to działa?
	74.12 Pytający Stwierdziliłeś, że służba innym ma potencjał zaalarmowania wielkiej masy światła. Czy mógłbyś dokładnie opisać, jak to działa i jakie byłyby tego zastosowania?
	74.13 Pytający Tych jest wiele. Te najbardziej oczywiste w naszym społeczeństwie to te używane w kościele, a nie te używane przez adepta magii. Jaka jest różnica w działaniu tych używanych, powiedzmy, w kościele, w naszych różnych kościołach, a tymi s...
	74.14 Pytający Wybierając ochronny rytuał ostatecznie zgodziliśmy się na Rytuał Wypędzenia Mniejszego Pentagramu. Zakładam, że te dźwiękowe kompleksy wibracyjne są rodzajem, o którym mówisz, aby zaalarmować tych na planach wewnętrznych. Czy to jest po...
	74.15 Pytający Gdybyśmy skonstruowali własny rytuał ze słów użytych po raz pierwszy w sekwencji ochrony, jaka byłaby względna wartość tego w odniesieniu do rytuału, który wybraliśmy?
	74.16 Pytający Dokonam analogii głośności dzwonienia telefonu w stosowaniu rytuału jako skuteczności praktykujących stosujących ten rytuał. A zatem widzę kilka rzeczy wpływających na skuteczność rytuału: po pierwsze, chęć praktykujących do służenia, i...
	74.17 Pytający Zakładam, że powodem, dla którego stosowane wcześniej rytuały są skuteczne, jest to, że te słowa zbudowały inklinacje w świadomości tych, którzy pracowali w tych obszarach, tak że ci, którzy są zniekształceni w umyśle, których szukamy, ...
	74.18 Pytający Dlaczego te dźwięki mają tę właściwość?
	74.19 Pytający Jak użytkownicy tych dźwięków, sanskrytu i hebrajskiego, ustalili, co to za dźwięki?
	74.20 Pytający Czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt?

	Sesja 75.
	31 października 1981
	75.0 Ra Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.
	75.1 Pytający Czy mógłbyś najpierw podać mi stan instrumentu?
	75.2 Pytający Uznałem, że ta sesja była wskazana, zanim instrument będzie miał doświadczenie w szpitalu. Chciała zadać kilka pytań na ten temat, jeśli to możliwe.
	75.3 Pytający Czy chcesz powiedzieć, że warto byłoby wykonać Rytuał Wypędzania Pomniejszego Pentagramu w pokoju, który będzie zajmować w szpitalu?
	75.4 Pytający Zastanawiałem się nad salą operacyjną. To może być bardzo trudne. Czy to byłoby tam pomocne?
	75.5 Pytający Można to zrobić jako wizualizację sali operacyjnej i wizualizację naszej trójki wykonującej rytuał wypędzania w sali, gdy wykonujemy go w innym miejscu. Czy to właściwa procedura?
	75.6 Pytający Czy istnieje lepsza metoda niż ta?
	75.7 Pytający Zakładam, że ci bardziej wprawieni opuszczą swoje fizyczne ciała i w innym ciele wejdą do pokoju i odprawią rytuał odpędzania. Czy to masz na myśli?
	75.8 Pytający Instrument chciałby wiedzieć, czy może medytować w szpitalu bez trzymania jej za rękę i czy byłaby to bezpieczna praktyka?
	75.9 Pytający Instrument chciałby wiedzieć, co może zrobić, aby poprawić stan kręgosłupa, ponieważ mówi, że może to być problem dla operacji.
	75.10 Pytający Czy ćwiczenie ognia, które zostało wykonane przed sesją, pomogło instrumentowi?
	75.11 Pytający Czy ćwiczenie ognia zostało wykonane prawidłowo?
	75.12 Pytający Wychodzę z założenia, że gdyby można było dzisiaj w pełni to zrealizować to ćwiczenie skutkowałoby całkowitym wyleczeniem zniekształceń instrumentu do tego stopnia, że operacje byłyby niepotrzebne. Czy to jest poprawne?
	75.13 Pytający Co jeszcze jest konieczne, akceptacja instrumentu?
	75.14 Pytający Instrument chciałby się dowiedzieć, dlaczego dwukrotnie w części utworu „Benedictus”, który ćwiczy, doświadczyła czegoś, co uważa za atak psychiczny?33F
	75.15 Pytający Szczelina więc, jak rozumiem, została pierwotnie stworzona przez decyzję Jezusa o wejściu na drogę męczeństwa? Czy to jest poprawne?
	75.16 Pytający Pozwól mi zobaczyć, czy rozumiem zatem, jak grupa Oriona znajduje szczelinę w tym zniekształceniu. Istota identyfikująca się lub mająca jakiekolwiek zniekształcenie w kierunku męczeństwa jest wtedy otwarta przez swoją wolną wolę na pomo...
	75.17 Pytający Jak istota z Oriona mogła działać poprzez to połączenie „Hosanny?” Czy to po prostu z powodu mentalnego zniekształcenia instrumentu w tym okresie, z powodu tego, co sugeruje muzyka? A może był to bardziej fizyczny lub bardziej metafizyc...
	75.18 Pytający Jaki był cel istoty z Oriona w odniesieniu do istoty, o której mówiłeś, która w wymagający sposób śpiewa Mszę?
	75.19 Pytający Czy jest to istota czwartej czy piątej gęstości?
	75.20 Pytający Mówisz teraz o tej drugiej osobie, która śpiewa Mszę? Czy to jest poprawne?
	75.21 Pytający Myślę, że było tu trochę nieporozumień. Druga osoba, która śpiewa Mszę, która pomogła w stworzeniu tej szczeliny, jak powiedziałeś, również została pozdrowiona przez istotę z Oriona, a moje pytanie brzmiało, jakiej gęstości była ta isto...
	75.22 Pytający OK. Źle zrozumiałem. Myślałem, że mówiłeś o kimś innym w grupie śpiewającej, o której mówiłeś [w odniesieniu do] identyfikacji ze śpiewem. Więc przez cały ten czas rozmawialiśmy tylko o instrumencie, Carla? Czy to jest poprawne?
	75.23 Pytający Przepraszam za zamieszanie. Czasami, jak sam mówisz, kompleksy wibracyjne dźwięku nie są zbyt adekwatne i przepraszam.
	75.24 Pytający Odpowiedź na to pytanie prawdopodobnie ma związek z naszym zniekształconym poglądem na czas, ale widzę w tej gęstości wędrowców, którzy przybyli z piątej lub szóstej gęstości— Wydaje mi się, że powinni już być stosunkowo wysokiego stopn...
	75.25 Pytający Prawdopodobnie nie możesz na to odpowiedzieć, ale czy są jakieś sugestie, które mógłbyś udzielić w odniesieniu do przyszłych szpitalnych doświadczeń instrumentu, które mogłyby być dla niej korzystne?
	75.26 Pytający Mówieś na poprzedniej sesji o tym, że pewne zespoły wibracyjne brzmiące w języku hebrajskim i sanskryckim są potężne, ponieważ są matematycznie powiązane z tym, co było stworzeniem. Czy mógłbyś proszę, rozwinąć to zrozumienie w jaki spo...
	75.27 Pytający Jeżeli te dźwięki są precyzyjnie wibrowane, to jaki efekt lub zastosowanie miałyby w odniesieniu do celów adepta?
	75.28 Pytający Czy te dźwięki miałyby więc charakter muzyczny, w którym występowałby muzyczny układ wielu różnych wibracji dźwiękowych, czy też dotyczyłoby to tylko jednej nuty? Albo do czego bardziej się to odnosi?
	75.29 Pytający Czy zatem adept użyłby tej rezonansowej cechy, aby stać się bardziej jednością ze stworzeniem i tym samym osiągnąć swój cel w ten sposób?
	75.30 Pytający Czy mógłbyś mi podać nazwę muzyczną nut, które mają być intonowane, które są tej jakości?
	75.31 Pytający Nie sądziłem, że możesz, ale pomyślałem, że nie zaszkodzi zapytać.
	75.32 Pytający Trzy aspekty magicznej osobowości to moc, miłość i mądrość. Czy to prawda i czy są to jedyne podstawowe aspekty magicznej osobowości?
	75.33 Pytający Wspomniałeś na wcześniejszej sesji, że włosy są anteną. Czy mógłbyś rozwinąć to stwierdzenie, jak to działa?
	75.34 Pytający No cóż, czy istnieje optymalna długość włosów dla tej pomocy?
	75.35 Pytający Czy ktokolwiek w trzeciej gęstości może osiągnąć pewien stopień uzdrowienia, jeśli ma odpowiednią wolę, pragnienie i polaryzację, czy też minimalna równowaga ośrodków energetycznych uzdrowiciela jest również konieczna?
	75.36 Pytający W jaki sposób użycie magicznego rytuału przywoływania magicznej osobowości wspomaga całość kompleksu umysłu/ciała/ducha? Czy mógłbyś rozwinąć odpowiedź, której udzieliłeś na ostatniej sesji w tym zakresie?
	75.37 Pytający Czyli mówisz, że czynność, sygnał lub klucz do przywołania magicznej osobowości – czyli nałożenie czegoś, czy gest – powinny być równie ostrożnie. . . należy równie ostrożnie to coś zdjąć lub odwrócić gest, być może na końcu inwokacji. ...
	75.38 Pytający Zatem inwokacja magicznej osobowości niekoniecznie jest skuteczna dla neofity. Czy istnieje punkt, w którym następuje wyraźna zmiana kwantowa i wtedy rezyduje ta magiczna osobowość? Czy też można to zrobić w małych stopniach lub procent...
	75.39 Pytający Czy to prawda, że dobrą sekwencją dla rozwijania inwokacji magicznej osobowości są naprzemienne medytacje, najpierw nad mocą, potem nad miłością, a następnie nad mądrością i kontynuowanie tego cyklu w ten sposób? Czy to właściwa techn...
	75.40 Pytający Czy ćwiczenie ognia jest najlepsze dla instrumentu, czy może jest coś lepszego, co moglibyśmy zrobić poza rzeczami, które już zasugerowałeś, aby wspomóc instrument?
	75.41 Pytający Czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt?

	Sesja 76.
	3 lutego 1982
	76.0 Ra Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.
	76.1 Pytający Czy mógłbyś najpierw opisać stan instrumentu?
	76.2 Pytający Czy nasza ciągła komunikacja z Ra będzie szkodliwa dla fizycznych energii instrumentu?
	76.3 Pytający Z trzech wymienionych przez Ciebie rzeczy, które moglibyśmy zrobić dla dobra instrumentu, czy zechciałbyś doprecyzować tę ostatnią? Nie do końca to zrozumiałem.
	76.4 Pytający Czy użycie przez nas Rytuału Wypędzającego Mniejszego Pentagramu miało jakąkolwiek wartość i jaki jest jego efekt?
	76.5 Pytający Czy przydałoby się nam częściej odprawiać rytuał wypędzania w tym pomieszczeniu?
	76.6 Pytający Przepraszam, że mieliśmy tak duże opóźnienie między ostatnią a tą sesją. Chyba nie można było na to poradzić. Czy mógłbyś mi powiedzieć, skąd pochodzi tarot?
	76.7 Pytający Czy słusznie przypuszczam, że kapłani w Egipcie, próbując zamienić wiedzę, którą otrzymali początkowo od Ra na zrozumiałą symbolikę, skonstruowali i zainicjowali koncepcję tarota? Czy to jest poprawne?
	76.8 Pytający Czy nauki Ra skupiały się na archetypach dla tego Logosu i metodach osiągania bardzo bliskiego przybliżenia się do archetypowej konfiguracji? Czy to jest poprawne?
	76.9 Pytający Czy, zdaniem Ra, istnieje jakaś współczesna wartość ponownego użycia tarota jako pomocy w procesie ewolucyjnym?
	76.10 Pytający Czy miałbym rację mówiąc, że nasz lokalny Logos, działając jako współ-Stwórca, zniekształcił do pewnego stopnia, dla celów doświadczenia, to, czego tu doświadczamy? I że archetypy tego konkretnego Logosu są nieco wyjątkowe w stosunku do...
	76.11 Pytający Zatem, ponieważ Ra wyewoluował początkowo na Wenus, Ra ma takie samo archetypowe pochodzenie jak to, którego doświadczamy tutaj. Czy to jest poprawne?
	76.12 Pytający Ale zakładam, że pojęcia tarota i magiczne pojęcia Drzewa Życia itp. nie były używane przez Ra. Podejrzewam, że być może jakaś forma astrologii była wcześniejszą koncepcją Ra. To tylko przypuszczenie. Mam rację?
	76.13 Pytający Zamierzam teraz zadać kilka pytań, które mogą być trochę poza centrum tego, co staramy się zrobić. Nie jestem pewien, ponieważ za pomocą tych pytań staram się rozszyfrować coś, co uważam za bardzo podstawowe w tym, co robimy. Proszę wyb...
	76.14 Pytający Czy stwierdziłeś, że druga gęstość to 4,6 miliarda? Czy to jest poprawne?
	76.15 Pytający Następnie mamy trzecią gęstość, która jest, porównywalnie mówiąc, mrugnięciem oka, pstryknięciem palca w czasie w porównaniu z innymi. Dlaczego trzecia gęstość trwa tak ekstremalnie krótko w porównaniu z pierwszą i drugą?
	76.16 Pytający Wydaje się zatem, że trzecia gęstość, w porównaniu z pozostałymi gęstościami – wszystkimi – jest niczym innym, jak wyjątkowo krótkim okresem tego, co uważamy za czas i służy to celowi tego wyboru.
	76.17 Pytający Czy ten wybór trzeciej gęstości jest taki sam w całej kreacji, której jesteś świadomy?
	76.18 Pytający Nie zrozumiałem, co miałeś na myśli mówiąc „postrzegane przez was jako dość żywe”. Co masz na myśli?
	76.19 Pytający Zakładam, że wchodząc w trzecią gęstość, tej planety, choroba nie istniała w żadnej formie. Czy to jest poprawne?
	76.20 Pytający Jaka była postać choroby i dlaczego istniała na początku trzeciej gęstości?
	76.21 Pytający To, co próbuję zrozumieć, to różnica między planem Logosu dla tych istot drugiej gęstości a generowaniem czegoś, co, jak sądzę, jest mniej lub bardziej niekontrolowanym zbiorem informacji zwrotnych by stworzyć różne fizyczne problemy, k...
	76.22 Pytający Miałem jedno, które jest całkowicie, być może, bezwartościowe. Nie musisz tego rozszerzać, ale istnieje kryształowa czaszka w posiadaniu kobiety w pobliżu Toronto, która może mieć pewną wartość w badaniu tej komunikacji z Ra, ponieważ m...

	Sesja 77.
	10 lutego 1982
	77.0 Ra Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.
	77.1 Pytający Czy mógłbyś najpierw opisać stan instrumentu?
	77.2 Pytający Czy instrument był atakowany tuż przed tą sesją?
	77.3 Pytający Czy jest coś, co moglibyśmy zrobić, aby pomóc chronić instrument przed tymi atakami przed sesją?
	77.4 Pytający Co moglibyśmy zrobić?
	77.5 Pytający Czy to jedyne, co możemy zrobić?
	77.6 Pytający Mam trzy pytania, o które poprosił mnie instrument, aby mieć je z głowy zadam je na początku. Chce wiedzieć, czy przygotowanie do jej doświadczenia w szpitalu można poprawić przed kolejnym doświadczeniem.
	77.7 Pytający Instrument chciałby również wiedzieć, czy to, co nazywamy strojeniem tej komunikacji można poprawić w czasie, gdy nie komunikujemy się z Ra.
	77.8 Pytający Na koniec chciałaby wiedzieć, dlaczego kilka dni temu jej tętno wzrosło do 115 na minutę, a potem poczuła silny ból brzucha. „Czy to było pozdrowienie Oriona?” tu jest napisane.37F
	77.9 Pytający Czy możesz mi powiedzieć, jakie konkretnie były to tabletki?
	77.10 Pytający Czy jest jakaś technika, którą moglibyśmy wykonać, a której nie zrobiliśmy, która byłaby korzystna dla instrumentu w tym przypadku?
	77.11 Pytający Dziękuję. Chciałbym wrócić do planu tego Logosu dla Jego stworzenia i zbadać podstawę filozoficzną, która jest podstawą tego, co powstało w tym lokalnym stworzeniu oraz filozofię planu doświadczenia. Zakładam, że mam rację stwierdzając,...
	77.12 Pytający Zgadza się. Pytam w odniesieniu do tego szczególnego sub-Logosu, naszego Słońca, w tworzeniu doświadczenia jego układu planetarnego i jego sub-Logosów.
	77.13 Pytający Zatem, aby skondensować twoje stwierdzenie, widzę, że to znaczy, że istnieje siedem podstawowych fundamentów filozoficznych dla doświadczenia umysłowego, siedem dla cielesnych, siedem dla duchowych i że wytwarzają one polaryzację, które...
	77.14 Pytający Prawdopodobnie mam problem z pojęciem czasu, ponieważ wygląda na to, że Logos był świadomy wyboru polaryzacji. Wydaje się, że ten wybór polaryzacji na końcu trzeciej gęstości jest ważnym planem filozoficznym dla doświadczenia poza trzec...
	77.15 Pytający Konkretnym pytaniem, które miałem, było to, że wydaje mi się, że wybór był zaplanowany, aby stworzyć intensywną polaryzację poza trzecią gęstością, aby doświadczenie było intensywne po trzeciej gęstości. Czy to jest poprawne?
	77.16 Pytający Co tak naprawdę staram się zrozumieć, skoro wszystkie te dwadzieścia jeden podstaw filozoficznych skutkują dwudziestym drugim, czyli Wyborem, to dlaczego ten wybór jest tak ważny; dlaczego Logos, jak się wydaje, kładzie tak duży nacisk ...
	77.17 Pytający Czy byłoby możliwe, aby ta praca w naszej gęstości była wykonywana, gdyby wszystkie sub-Logosy wybrały tę samą biegunowość w jakimkolwiek szczególnym wyrażeniu lub ewolucji Logosu? Załóżmy, że nasze Słońce nie stworzyło niczego, ale prz...
	77.18 Pytający Wydaje mi się, że pod Pierwszym Zniekształceniem była wolna wola Logosu, by wybrać ewolucję bez wolnej woli. Czy to jest poprawne?
	77.19 Pytający Czy Logosy, które wybierają ten rodzaj ewolucji, wybierają zarówno ścieżkę służenia sobie, jak i służenia innym dla różnych Logosów, czy też wybierają tylko jedną ze ścieżek?
	77.20 Pytający Innymi słowy, mówisz, że pierwotnie Logosy, które nie wybrały tej ścieżki wolnej woli, nie wybrały jej po prostu dlatego, że jej nie wymyśliły. A później Logosy, rozszerzając Pierwsze Zniekształcenie dalej w dół swojej ewolucji, doświad...
	77.21 Pytający Czy zatem ten konkretny Logos, którego doświadczamy, planował tę biegunowość i wiedział o niej wszystko przed swoim planem? Podejrzewam, że tak się stało.
	77.22 Pytający W takim przypadku jako Logos miałbyś tę przewagę, że wybrałbyś formę przyspieszenia, można powiedzieć, ewolucji duchowej, planując coś, co nazywamy głównymi archetypicznymi filozoficznymi założeniami i planowanie ich jako funkcji biegun...
	77.23 Pytający W takim przypadku wydaje się, że dogłębna znajomość dokładnej natury tych podstaw filozoficznych miałaby pierwszorzędne znaczenie dla badania ewolucji umysłu, ciała i ducha, i chciałbym ostrożnie przejść przez każdy z podstawowych dwudz...
	77.24 Pytający Jest kilka ogólnych pojęć, dla których chciałbym mieć pewność, że są one jasne przed przystąpieniem do tego procesu i z pewnością zastosuję się do przedstawionych przez Ciebie próśb.
	77.25 Pytający Czy jest coś, co możemy zrobić po tym kontakcie, aby zwiększyć komfort instrumentu w związku z atakiem psychicznym, czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt w tej obecnej sytuacji?
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	19 lutego 1982
	78.0 Ra Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.
	78.1 Pytający Czy był jakiś problem z odprawianym rytuałem, że trzeba go wykonać dwukrotnie?
	78.2 Pytający Jaki to był błąd?
	78.3 Pytający Czy miało to jakikolwiek szkodliwy wpływ na instrument?
	78.4 Pytający Czy możesz mi powiedzieć, w jakim stanie jest instrument?
	78.5 Pytający Instrument chciałby, żebym spytał, czy jest jakiś problem z jej nerkami?
	78.6 Pytający Jakie było doświadczenie, które spowodowało uzdrowienie nerki czasu/przestrzeni?
	78.7 Pytający Dziękuję. Co konkretnie możemy zrobić, wykorzystując energetyczne przemieszczenia form myślowych, które energetyzują instrument podczas kontaktu najskuteczniej?
	78.8 Pytający OK. Dziękuję. Zamierzam wrócić do wcześniejszego czasu, jeśli można to tak nazwać, w ewolucji, aby spróbować ustanowić bardzo fundamentalną podstawę dla niektórych pojęć, które wydają się być podstawą wszystkiego, czego tutaj doświadczam...
	78.9 Pytający A zatem mamy Pierwsze, Drugie i Trzecie Zniekształcenie Wolnej Woli, Miłości i Światła. Czy mam rację zakładając, że centralny rdzeń tej większej galaktyki zaczął się formować wraz z Trzecim Zniekształceniem? To był początek naszej Drogi...
	78.10 Pytający Zdaję sobie sprawę, że jesteśmy na bardzo trudnym gruncie, można powiedzieć, dla precyzyjnej terminologii, ponieważ jest ona całkowicie odsunięta od naszego układu współrzędnych do oceny w naszym obecnym systemie języka.
	78.11 Pytający Czy mógłbyś omówić naturę i jakość Matrycy i Wzmacniacza?
	78.12 Pytający Czy mógłbyś wyjaśnić Sygnifikator, o którym mówiłeś?
	78.13 Pytający W takim razie mamy, na początku tej galaktycznej ewolucji, archetypowy umysł, który jest produktem poprzedniej oktawy, którego ta galaktyka następnie używa i działa pod wpływem Pierwszego Zniekształcenia Wolnej Woli, aby ewoluować całko...
	78.14 Pytający Ale robiąc to, w centrum galaktyki był brak wiedzy lub brak koncepcji możliwości rozszerzenia Pierwszego Zniekształcenia, aby uwzględnić to, czego doświadczyliśmy jako biegunowość. Czy była jakaś koncepcja biegunowości przeniesiona z po...
	78.15 Pytający Wtedy pierwsze doświadczenia, jak mówisz, były monochromatyczne. Czy koncepcja siedmiu gęstości wibracji z procesem ewolucyjnym odbywającym się w odrębnych gęstościach – czy została przeniesiona z poprzedniej oktawy?
	78.16 Pytający Zakładam, że centralne słońca naszej galaktyki, rozpoczynając proces ewolucyjny w tej galaktyce, przewidziały w swoich planach udoskonalenie świadomości poprzez gęstości, tak jak my tego tutaj doświadczamy. Jednakże nie wyobraziły sobie...
	78.17 Pytający Dlaczego gęstości mają te cechy, które mają? Nazwałeś gęstości w odniesieniu do ich cech, przy czym ta gęstość jest gęstością... następna, czwarta gęstość to miłość itd. Czy możesz mi powiedzieć, dlaczego te cechy istnieją w takiej form...
	78.18 Pytający Czy mógłbyś na to odpowiedzieć?
	78.19 Pytający A więc pierwotna, pierwsza ewolucja była wtedy planowana przez Logos, ale Pierwsze Zniekształcenie nie zostało rozszerzone na produkt. W pewnym momencie to Pierwsze Zniekształcenie zostało rozszerzone i pojawiła się pierwsza polaryzacja...
	78.20 Pytający Wtedy nasz szczególny Logos, kiedy tworzył Swój własny, szczególny wytwór, był w pewnym momencie daleko w ewolucyjnej spirali eksperymentu, gdzie sygnifikator stał się tym, czym nie był lub w efekcie tworzył biegunowość do czego dążymy ...
	78.21 Pytający Wcześniej stwierdziłeś, że Wybór, który jest dokonywany w tej gęstości, trzeciej gęstości, jest osią, wokół której obraca się kreacja.43F  Czy mógłbyś rozwinąć swoje rozumowanie, na podstawie którego robisz to stwierdzenie?
	78.22 Pytający Nie rozumiałem tego. Czy możesz powiedzieć to w inny sposób?
	78.23 Pytający Po trzeciej gęstości w naszym doświadczeniu kompleksy pamięci społecznej są spolaryzowane pozytywnie i negatywnie. Czy interakcja między kompleksami pamięci społecznej o przeciwnej biegunowości jest równoważna, ale w powiększonej skali,...
	78.24 Pytający Trudno nawet zadać to pytanie, ale jaka jest funkcja lub jaka jest wartość empiryczna powstawania pozytywnych i negatywnych kompleksów pamięci społeczenej, rozdzielenia biegunowości w tym momencie, zamiast pozwalać na mieszanie się komp...
	78.25 Pytający W takim razie mówisz, że w wyniku polaryzacji świadomości, która nastąpiła później w ewolucji galaktycznej, że doświadczenia są znacznie bardziej, że tak powiem, głębokie lub głębsze na obu ścieżkach. Czy te doświadczenia są niezależne ...
	78.26 Pytający Wybór biegunowości jest, powiedzmy, wyjątkową okolicznością, że archetypowa podstawa ewolucji świadomości w naszym szczególnym doświadczeniu wskazuje mi, że przeszliśmy przez długi proces poznawania Stwórcy przez Siebie, osiągnęliśmy po...
	78.27 Pytający Czy są dokładne, czy też popełniłem błędy?
	78.28 Pytający Zapytam inaczej. Czy popełniłem błędy w mojej analizie tego, co doprowadziło do skonstruowania archetypów, których doświadczamy?
	78.29 Pytający Rozumiem twoje ograniczenia w odpowiadaniu na to pytanie. Dziękuję.
	78.30 Pytający Czy siedem archetypów umysłu jest funkcją, czy też ma związek z siedmioma gęstościami, które mają być doświadczane w oktawie?
	78.31 Pytający A co z siedmioma cielesnymi cetrami energii? Czy są w jakiś sposób powiązane z archetypami?
	78.32 Pytający W takim razie czy istnieje związek między archetypami a planetami naszego Układu Słonecznego?
	78.33 Pytający Wydawało mi się po prostu, że skoro planety były rezultatem Logosu, a archetypowy umysł był podstawą doświadczenia, to planety tego Logosu będą w jakiś sposób powiązane. Z pewnością zastosujemy się do Twojej sugestii.
	78.34 Pytający Czy archetyp zwany Najwyższą Kapłanką, reprezentujący intuicję, byłby właściwie drugim z archetypów?
	78.35 Pytający Czy zatem dla trzeciego archetypu Cesarzowa byłaby poprawna i czy byłaby związana ze zdyscyplinowaną medytacją?
	78.36 Pytający Pytałem, czy trzecim archetypem była Cesarzowa i czy słuszne było stwierdzenie, że ten archetyp miał związek ze zdyscyplinowaną medytacją?
	78.37 Pytający Czwarty archetyp, zwany Cesarzem, wydaje się mieć do czynienia z doświadczeniem innych jaźni i centrum energii zielonego promienia w odniesieniu do innych jaźni. Czy to jest poprawne?
	78.38 Pytający Chciałbym zapytać, dlaczego ta sesja była dłuższa niż większość poprzednich sesji, a także czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt?

	Sesja 79.
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	79.0 Ra Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.
	79.1 Pytający Czy mógłbyś najpierw podać mi stan instrumentu?
	79.2 Pytający Instrument chciałby zapytać: czy istnieje niebezpieczeństwo w odbiorze zbyt dużej ilości przesyłanej energii dla instrumentu w jego obecnym stanie?
	79.3 Pytający Chciałaby też zapytać, czy bardzo duży transfer energii ostatniej sesji był w sumie transferem seksualnym?
	79.4 Pytający W takim przypadku chciałaby poznać funkcję transferu energii podczas sesji.
	79.5 Pytający Zakończyliśmy nasz rytuał wypędzenia przed sesją gestem, który uwalnia nas od magicznej osobowości. Zastanawiałem się tylko, czy powinniśmy pominąć ten gest – żeby zachować magiczną osobowość podczas wykonywania Kręgu Jedynego – a potem ...
	79.6 Pytający Chciałbym zapytać o doświadczenie trzeciej gęstości tych tuż przed pierwotnym rozszerzeniem Pierwszego Zniekształcenia na sub-Logosy, aby stworzyć podział polaryzacji. Czy możesz ogólnie opisać różnice między doświadczeniem trzeciej gęst...
	79.7 Pytający Szczególnie w doświadczeniu, w którym tylko biegunowość służenia innym w trzeciej gęstości ewoluowała w celu dalszej ewolucji do wyższych gęstości, czy zasłona, która została naciągnięta w odniesieniu do wiedzy o poprzednich wcieleniach ...
	79.8 Pytający Czy proces reinkarnacji był podobny do tego, którego doświadczamy tutaj, w którym wielokrotnie wchodziło i wychodziło się z ciała trzeciej gęstości podczas cyklu?
	79.9 Pytający Czy możliwe jest by podać czas inkarnacji w odniesieniu do naszych lat, a gdyby tak się dało zrobiłbyś to?
	79.10 Pytający Zatem przed pierwszym rozszerzeniem Pierwszego Zniekształcenia zasłona, czyli utrata świadomości, nie występowała. Następnie na tej podstawie przyjmę założenie, że ta zasłona lub utrata świadomego pamiętania tego, co miało miejsce przed...
	79.11 Pytający Więc z tego stwierdzenia zakładam, że Logos, kontemplując mechanizm stania się tym, czym nie był, najpierw wymyślił narzędzie oddzielania nieświadomości od świadomości podczas tego, co nazywamy fizycznym wcieleniem, aby osiągnąć swój ce...
	79.12 Pytający A więc, na podstawie tego stwierdzenia dochodzę do wniosku, że wiele innych narzędzi zostało wymyślonych i użytych po pierwszym narzędziu tzw. zasłony. Czy to jest poprawne?
	79.13 Pytający Archetypowy umysł Logosu sprzed tego eksperymentu w rozszerzeniu Pierwszego Zniekształcenia był więc tym, co uważałbym za mniej złożony niż teraz, prawdopodobnie zawierający mniej archetypów. Czy to jest poprawne?
	79.14 Pytający Dziękuję. Przed eksperymentem rozszerzenia Pierwszego Zniekształcenia, ile archetypów było dla stworzenia ówczesnego Logosu?
	79.15 Pytający Dziewięć archetypów. Domyślam się, że te dziewięć było trzema umysłu, trzema ciała i trzema ducha. Czy to jest poprawne?
	79.16 Pytający Domyślam się, że w systemie tarota te archetypy z grubsza odpowiadałyby dla umysłu: Mag, Cesarz i Rydwan. Czy to jest poprawne?
	79.17 Pytający Czy mógłbyś mi powiedzieć, czemu odpowiadają?
	79.18 Pytający Teraz rozumiem, co miałeś na myśli w poprzedniej sesji, mówiąc, że aby rozszerzyć wolną wolę, Sygnifikator musi stać się kompleksem. Wydaje się, że Sygnifikator stał się kompleksem, który jest trzecim, czwartym, piątym, szóstym i siódmy...
	79.19 Pytający Czy mógłbyś mi powiedzieć, co rozumiesz przez „Sygnifikator musi stać się kompleksem?”
	79.20 Pytający Chciałbym spróbować zrozumieć archetypy umysłu tego Logosu przed rozszerzeniem Pierwszego Zniekształcenia. Aby lepiej zrozumieć to, czego teraz doświadczamy, uważam, że jest to logiczne podejście.
	79.21 Pytający Pierwszą zmianą dokonaną wówczas dla tego rozszerzenia wolnej woli było uczynienie informacji lub uczynienie komunikacji między Matrycą a Wzmacniaczem Umysłu stosunkowo niedostępną, jednego względem drugiego, podczas wcielenia. Czy to j...
	79.22 Pytający Zatem, pomysł polegał na stworzeniu pewnego rodzaju zasłony między Matrycą a Wzmacniaczem. Czy to jest poprawne?
	79.23 Pytający Ta zasłona pojawia się wtedy między tym, co teraz nazywamy świadomym i nieświadomym umysłem. Czy to jest poprawne?
	79.24 Pytający Prawdopodobnie projekt Logosu, czyniąc to, umożliwił świadomemu umysłowi większą wolność pod Pierwszym Zniekształceniem poprzez oddzielenie, można by powiedzieć, zindywidualizowanych części tego od Wzmaczniacza, lub nieświadomości, któr...
	79.25 Pytający Czy mógłbyś to oszlifować, wyjaśnić nieco ten temat?
	79.26 Pytający OK. Czy w takim razie przeprowadzono ten prosty eksperyment, a produkt tego eksperymentu zaobserwowano, zanim podjęto próbę większej złożoności?
	79.27 Pytający Po prostu się zastanawiałem – ponieważ wydaje się to być sednem eksperymentu, wydaje się, że jest to duży punkt przełomowy między brakiem rozszerzenia Pierwszego Zniekształcenia a rozszerzeniem Pierwszego Zniekształcenia – jaki wynik te...
	79.28 Pytający No cóż, wiedziałem o tym. Prawdopodobnie nie zadałem poprawnie pytania. To bardzo trudne pytanie. Nie wiem, czy warto próbować kontynuować, ale miałem na myśli to, że kiedy miał miejsce ten pierwszy eksperyment z procesem zasłaniania, c...
	79.29 Pytający Teraz dochodzimy do tego, co próbowałem ustalić. Czy w tym momencie było jeszcze tylko dziewięć archetypów, a zasłona została właśnie zaciągnięta między Matrycą a Wzmaczniaczem?
	79.30 Pytający Czy przez cienie masz na myśli to, co mógłbym nazwać narodzinami małych archetypowych skrzywień?
	79.31 Pytający Zatem w tym momencie — Czy w tym momencie istniałby Wybór, stworzenie pierwszej polaryzacji służenia sobie? Czy w tym momencie jest wybór, czy nie jest to wybór?
	79.32 Pytający Przepraszam, że mam duże trudności z zadawaniem tych pytań, ale jesteśmy w materiale, który uważam za nieco trudny.
	79.33 Pytający Pozwól, że się upewnię czy cię rozumiem: przed zmianą i rozszerzeniem wolnej woli – weźmy konkretnie magiczny potencjał końca czwartej gęstości dla stanu, gdy istniała tylko polaryzacja służenia innym — magiczne zdolności lub potencjał ...
	79.34 Pytający OK. Obecnie doświadczamy skutków bardziej złożonych lub większej liczby archetypów i domyśliłem się, że te, których doświadczamy teraz dla umysłu, działają w następujący sposób: Mamy Maga i Najwyższą Kapłankę, które odpowiadają Matrycy ...
	79.35 Pytający OK. Przepraszam za to.
	79.36 Pytający Czy Arcykapłan byłby więc w pewnym stopniu zarządcą lub sortownikiem tych efektów, aby stworzyć właściwą asymilację przez nieświadomość tego, co przechodzi przez świadomość?
	79.37 Pytający Czym byłby Arcykapłan?
	79.38 Pytający Czy zatem Arcykapłan jest łącznikiem, można by powiedzieć, między umysłem a ciałem?
	79.39 Pytający Pozwól, że przeskoczę na chwilę Arcykapłana, bo tak naprawdę wcale tego nie rozumiem, a po prostu zapytam, czy Kochankowie reprezentują połączenie świadomości i nieświadomości, czy też komunikację między świadomym i nieświadomym?
	79.40 Pytający Przemianą umysłu w co?
	79.41 Pytający Czy zatem Zdobywca lub Rydwan reprezentowałby kulminację działania pierwszych sześciu archetypów w pokonaniu procesów umysłowych, a może nawet usunięcia zasłony?
	79.42 Pytający W takim razie zapytam tylko o jeden z archetypów, który w tym momencie najmniej rozumiem, o ile w ogóle mogę użyć tego słowa. Nadal jestem bardzo w mroku, że tak powiem, w odniesieniu do Arcykapłana a dokładniej, czym on jest. Czy mógłb...
	79.43 Pytający Tylko czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt?
	79.44 Pytający Dziękuję.

	Sesja 80.
	27lutego 1982
	80.0 Ra Jestem Ra. Pozdrawiamy was w miłości i w świetle Jedynego Nieskończonego Stwórcy.
	80.1 Pytający Dziękuję. Czy mógłbyś mi podać stan instrumentu?
	80.2 Pytający Musiałem wyjść z pokoju po zapomniany przedmiot po wykonaniu rytuału wypędzenia. Czy miało to szkodliwy wpływ na rytuał lub pracę?
	80.3 Pytający Czy nasz gość z piątej gęstości miał mniejszy wpływ na instrument podczas naszych ostatnich prac?
	80.4 Pytający Jaka jest przyczyna tego, że istota jest w stanie działać poprzez fizyczne zniekształcenia, które już są obecne, w przeciwieństwie do niemożności działania na istotę, która w ogóle nie miała fizycznych zniekształceń?
	80.5 Pytający Jak Ra dobrze wie, informacje, które tu gromadzimy, będą przydatne dla bardzo niewielkiego odsetka tych, którzy obecnie zaludniają tę planetę po prostu dlatego, że jest bardzo, bardzo niewielu ludzi, którzy mogą to zrozumieć. Wydaje się ...
	80.6 Pytający Co nasz gość z piątej gęstości miałby nadzieję zyskać dla siebie, gdyby udało mu się zakończyć ten kontakt?
	80.7 Pytający Rozumiem to do pewnego stopnia – chodzi o to, że gdyby istocie udało się to w którejkolwiek z tych prób, jaką wartość miałoby to dla niej? Czy to zwiększy jej zdolności? Czy to zwiększy jej biegunowość? Jakim mechanizmem zrobiłaby to, co...
	80.8 Pytający Przepraszam za brak penetracji tych mechanizmów i przepraszam za kilka dość głupich pytań, ale myślę, że mamy tu punkt, który jest poniekąd kluczowy dla tego co obecnie próbujemy zrozumieć. Tak więc, mimo że moje następne pytania mogą by...
	80.9 Pytający Czyli mówisz zatem, że ta moc jest z ducha, a nie z umysłu czy ciała?
	80.10 Pytający Piętnasty archetyp, czyli Matryca Ducha, został nazwany Diabłem. Czy możesz mi powiedzieć, dlaczego tak jest?
	80.11 Pytający Czy mógłbym zatem powiedzieć, że w procesie stawania się adeptem zawarta jest możliwa częściowa polaryzacja w kierunku służenia sobie, ponieważ po prostu adept odcina się od wielu z jego rodzaju lub podobnych w danej gęstości, którą on ...
	80.12 Pytający Więc mówisz, że ten efekt dysocjacji na adepta w służbie innym jest przeszkodą lub spowolnieniem procesu w osiągnięciu celu, do którego dąży? Czy to jest poprawne?
	80.13 Pytający Czy jest to zatem, z punktu widzenia, czy w odniesieniu do piętnastego archetypu, coś w rodzaju wyprawy w Matrycę Ducha w tym procesie? Czy to ma sens?
	80.14 Pytający Nie zamierzałem zbytnio wyprzedzać mojego procesu przepytywania. Adept o pozytywnej lub negatywnej polaryzacji buduje zatem potencjał, by czerpać moc bezpośrednio z ducha. Czy to jest poprawne?
	80.15 Pytający A zatem, jedyną oczywistą istotną różnicą, jak sądzę, pomiędzy pozytywnym i negatywnym adeptem używającym tego promu jest sposób w jaki się spolaryzowali. Czy istnieje związek między archetypami ducha a tym, czy polaryzacja jest pozytyw...
	80.16 Pytający Sądzę, że dziewiętnastym archetypem ducha byłby Sygnifikator Ducha. Czy to jest poprawne?
	80.17 Pytający Jak opisałbyś Sygnifikator Ducha?
	80.18 Pytający Czy zatem ten proces promieniowania lub pochłaniania, skoro mamy coś, co nazwałbym strumieniem lub szybkością strumienia, byłby miarą siły adepta?
	80.19 Pytający Zatem dla dwudziestego archetypu domyślam się, że jest to Transformacja Ducha, być może analogiczna do zlewania się ścieżek szóstej gęstości. Czy to jest w jakiś sposób poprawne?
	80.20 Pytający Przepraszam za to. Czy możesz mi powiedzieć, jaki byłby dwudziesty archetyp?
	80.21 Pytający Wtedy domyśliłbym się, że dwudziesty pierwszy archetyp reprezentuje kontakt z inteligentną nieskończonością. Czy to jest poprawne?
	80.22 Pytający Zatem przez ten kontakt także z inteligentną energią czy możesz podać mi przykład, co by to było dla obu: dla kontaktu z inteligentną nieskończonością i inteligentną energią? Czy możesz podać mi przykład, jakiego rodzaju doświadczeniem ...
	80.23 Pytający Czy jest coś, co możemy zrobić, by poprawić kontakt lub by instrument czuł się bardziej komfortowo?

	Sesja 81.
	22 marca 1982
	81.0 Ra Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.
	81.1 Pytający Czy mógłbyś najpierw powiedzieć mi o stanie instrumentu?
	81.2 Pytający Czy z tego powodu instrument odczuwa nieprzerwane zmęczenie?
	81.3 Pytający Dlaczego jest to nieunikniona konsekwencja? Jaki jest mechanizm kontaktu wywołujący zmęczenie?
	81.4 Pytający Czy efekt jest funkcją liczby sesji i czy osiągnął szczytowy poziom, czy będzie nadal narastał?
	81.5 Pytający Nie zrozumiałem, co masz na myśli przez to ostatnie stwierdzenie. Czy mógłbyś wyjaśnić?
	81.6 Pytający Czy ma to jakikolwiek wpływ na pozostałą dwójkę w tej grupie?
	81.7 Pytający Wtedy również doświadczylibyśmy nieprzerwanego efektu zmęczenia w wyniku kontaktu. Czy to jest poprawne?
	81.8 Pytający Jaki może być wynik tego utrzymującego się efektu zmęczenia w długim okresie?
	81.9 Pytający Instrument chciałby wiedzieć, dlaczego ma poczucie zwiększonej energii życiowej?
	81.10 Pytający Chciałaby wiedzieć, czy ma zwiększoną wrażliwość na pokarmy?
	81.11 Pytający Wracając do poprzedniej sesji, podejmując temat dziesiątego archetypu, który jest Katalizatorem Ciała lub Kołem Fortuny, które reprezentuje interakcję z innymi jaźniami. Czy to poprawne stwierdzenie?
	81.12 Pytający Jedenasty archetyp, Doświadczenie Ciała, reprezentuje katalizator, który został przetworzony przez kompleks umysłu/ciała/ducha i jest nazywany Czarodziejką [Mocą], ponieważ wytwarza dalsze nasiona wzrostu. Czy to jest poprawne?
	81.13 Pytający Sygnifikator już omówiliśmy, więc przejdę do numeru trzynaście. Transformacja Ciała nazywana jest Śmiercią, ponieważ wraz ze śmiercią ciało przekształca się w ciało o wyższej wibracji w celu dodatkowej nauki. Czy to jest poprawne?
	81.14 Pytający I wreszcie, czternasty, Droga Ciała, nazywany jest Alchemikiem [Umiarkowaniem], ponieważ istnieje nieskończoność czasu na działanie różnych ciał w celu nauczenia się lekcji niezbędnych do ewolucji. Czy to jest poprawne?
	81.15 Pytający Domyślam się, że sposobem na lepsze zrozumienie doświadczenia związanego z rozwojem, które jest kluczowe dla naszej pracy, jest porównanie tego, czego doświadczamy teraz, po opuszczeniu zasłony, z tym, co doświadczyliśmy przed tym czase...
	81.16 Pytający Ra stwierdza, że ma wiedzę tylko o tej oktawie, ale wydaje się, że Ra ma pełną wiedzę o tej oktawie. Czy możesz mi powiedzieć, dlaczego tak jest?
	81.17 Pytający Zatem Ra posiada wiedzę od pierwszych początków tej oktawy poprzez swoje obecne doświadczenie jako, jak mógłbym nazwać, wiedzę bezpośrednią lub empiryczną poprzez komunikację z tymi przestrzeniami/czasami i czasami/przestrzeniami, ale j...
	81.18 Pytający Dlaczego Ra nie ma żadnej wiedzy o tym, co było przed początkiem tej oktawy?
	81.19 Pytający No cóż, obecnie znajdujemy się w Galaktyce Drogi Mlecznej około 200 lub więcej milionów — korekta, około 200 miliardów — gwiazd, a są miliony i miliony tych wielkich galaktyk rozrzuconych potym co nazywamy przestrzenią. Zakładam, że wed...
	81.20 Pytający Chodzi o to, że mamy jedność. Czy to jest poprawne?
	81.21 Pytający Więc jakiej części tych galaktyk Ra jest świadomy? Czy Ra doświadczył świadomości w wielu innych z tych galaktyk?
	81.22 Pytający Czy Ra ma jakiekolwiek doświadczenie, wiedzę lub podróżuje w takiej czy innej formie do którejkolwiek z tych innych galaktyk?
	81.23 Pytający Tylko... to nieistotne, ale mniej więcej do ilu innych z tych galaktyk Ra, powiedzmy, podróżował?
	81.24 Pytający Żebym tylko mógł się zorientować, o czym mówię, jakie są granice podróży Ra w sensie bezpośredniego doświadczania lub oglądania aktywności różnych miejsc? Czy to tylko w tej galaktyce, a jeśli tak, to jaka część tej galaktyki? A może za...
	81.25 Pytający Czy wezwanie w każdym przypadku pochodziło od istot z trzeciej gęstości, czy też było to wzywanie z dodatkowych lub innych gęstości?
	81.26 Pytający Ra nie przemieszczał się wtedy w żadnym momencie do jednej z pozostałych większych galaktyk. Czy to jest poprawne?
	81.27 Pytający Czy Ra ma wiedzę na przykład o jakiejkolwiek innej większej galaktyce lub świadomości lub czymkolwiek w tej galaktyce?
	81.28 Pytający Dziękuję. W tej linii pytań staram się ustanowić bazę do zrozumienia podstaw nie tylko dla doświadczenia, które mamy teraz, ale także tego, w jaki sposób doznanie zostało uformowane i jak jest powiązane z całą resztą doświadczenia poprz...
	81.29 Pytający Zastanawiałem się, czy w tym przypadku niektórzy wędrowcy z Ra udają się do innych głównych galaktyk (czyli opuszczają ten system ponad 200 miliardów gwiazd o soczewkowatym kształcie i udają się do innej gromady miliardów gwiazd i znajd...
	81.30 Pytający Otóż, powiedziałeś wcześniej, że w kierunku centrum tej galaktyki, wierzę – w tej, używając kiepskiego określenia, można by nazwać starszej części – nie znalazłbyś żadnej polaryzacji służenia sobie, ale to było, jak można by nazwać, póź...
	81.31 Pytający Masz na myśli, że wzorzec jest taki, że polaryzacja służenia sobie pojawiła się dalej od centrum spirali galaktycznej?
	81.32 Pytający Na podstawie tego przyjmę, że na początku oktawy mieliśmy rdzeń, w którym tworzyło się wiele galaktycznych spiral – i wiem, że jest to błędne w sensie ponadczasowości – ale tak jak wtedy uformowała się spirala zakładam, że w tej konkret...
	81.33 Pytający Właściwie nie mam na ten temat wiele więcej poza założeniem, że w oktawie musiał istnieć jakiś rodzaj komunikacji, aby kiedy pierwszy eksperyment zaczął działać, znajomość tego następnie szybko rozprzestrzeniła się przez oktawę i został...
	81.34 Pytający Tylko czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt?

	Sesja 82.
	27marca 1982
	82.0 Ra Jestem Ra. Pozdrawiam was, moi przyjaciele, w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.
	82.1 Pytający Czy mógłbyś najpierw podać mi stan instrumentu?
	82.2 Pytający Czy jest w ogóle coś, czego nie robimy, aby – poza wyeliminowaniem kontaktu – zwiększyć energię fizyczną instrumentu?
	82.3 Pytający Jim ma osobiste pytanie, które nie ma być publikowane51F . Pyta: „Wydaje się, że moja praca nad równoważeniem zmieniła się z bardziej peryferyjnych zagadnień, takich jak cierpliwość/niecierpliwość, na uczenie się otwierania w bezwarunkow...
	82.4 Pytający Dziękuję. Chciałabym rozważyć stan w czasie lub pozycji, można by powiedzieć – jeśli czas jest złym słowem – tuż przed początkiem tej oktawy doświadczenia. Zakładam, że tuż przed początkiem tej oktawy inteligentna nieskończoność stworzył...
	82.5 Pytający Czy Ra ma jakąkolwiek wiedzę na temat liczby poprzednich oktaw; a jeśli tak, to ile?
	82.6 Pytający Tak właśnie myślałem, że to możesz powiedzieć. Czy mam rację zakładając, że na początku tej oktawy, z tego, co nazwałbym pustką przestrzeni, nasiona nieskończonej liczby systemów galaktycznych, takich jak Droga Mleczna, pojawiły się i ro...
	82.7 Pytający Zatem, gdybym obserwował w tym czasie początek oktawy przez teleskop, powiedzmy z tej pozycji, to czy widziałbym środek wielu, wielu galaktyk pojawiających się i każda z nich rozszerzająca się na zewnątrz w stanie spiralnym przez to, co ...
	82.8 Pytający Rozważając tylko naszą Galaktykę Drogi Mlecznej: Na początku zakładam, że pierwsza... czy pierwszym zdarzeniem, jakie mogliśmy obecnie znaleźć za pomocą naszego aparatu fizycznego... czy pierwszym zdarzeniem było pojawienie się gwiazdy o...
	82.9 Pytający Czy zatem te centralne pierwotne kreacje są gromadą tego, co nazywamy gwiazdami?
	82.10 Pytający Dlaczego to uczestniczenie w Pierwotnej Myśli ma gradient promieniowo na zewnątrz? Tak rozumiem twoje stwierdzenie.
	82.11 Pytający Jaka była forma, stan lub doświadczenie pierwszego podziału świadomości, które nastąpiło na początku tej oktawy, na początku tego galaktycznego doświadczenia?
	82.12 Pytający Mnie interesowało konkretnie, jak w tej oktawie pojawił się ten pierwszy podział. Ciekawiło mnie, czy przeszedł przez pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, piątą itd. gęstość?
	82.13 Pytający Czy mam więc rację, zakładając, że pierwszymi doświadczeniami umysłu/ciała/ducha, gdy ta galaktyka postępowała w rozwoju, były tymi, które przeszły przez gęstości; to jest proces, o którym mówiliśmy, wychodzenia z drugiej gęstości. Weźm...
	82.14 Pytający Czy rzeczywiście to się stało w ten sposób na niektórych planetach lub na dużym procencie planet w pobliżu centrum tej galaktyki?
	82.15 Pytający W szczególności staram się najpierw uchwycić zrozumienie procesu doświadczania w trzeciej gęstości przed zasłoną, abym mógł lepiej zrozumieć obecny proces. Otóż, jak rozumiem, kompleksy umysłu/ciała/ducha54F  przeszły przez proces tego,...
	82.16 Pytający Wydaje mi się, że nie powiedziałem tego dokładnie. Chodzi mi o to, że skoro nie było zapominania, skoro kompleksy umysłu/ciała/ducha miały świadomość, w tym, co nazywamy fizycznym wcieleniem, wiedziały to samo, czego nie wiedziałyby w f...
	82.17 Pytający Oczywiście.
	82.18 Pytający Wtedy przed procesem zapominania nie istniało pojęcie niczego poza polaryzacją służenia innym. Jakie społeczeństwa i doświadczenia w trzeciej gęstości powstały i ewoluowały w tym stanie?
	82.19 Pytający Czy takie społeczeństwa ewoluowały wraz z technologiami o złożonym charakterze, czy były one dość proste? Czy możesz dać mi ogólne pojęcie o ewolucji, która byłaby funkcją tego, co nazwalibyśmy aktywnością intelektualną?
	82.20 Pytający Czy wysoce technologiczne społeczeństwa ewoluowały, podróżując przez to, co nazywamy kosmosem, na inne planety lub inne układy planetarne? Czy niektóre z nich to zrobily?
	82.21 Pytający A zatem, mimo że, z naszego punktu widzenia, było wielkie doświadczenie ewolucyjne, w pewnym momencie ewoluujący Logos uznał, że odpowiedni jest eksperyment, aby stworzyć większe doświadczenie. Czy to jest poprawne?
	82.22 Pytający Ponieważ jedyną możliwością w tym konkretnym czasie, jak ja to widzę, była polaryzacja w służbie innym, to z tego co powiedziałeś muszę wywnioskować, że chociaż wszyscy byli świadomi tej konieczności służenia innym nie byli w stanie teg...
	82.23 Pytający Wydaje się, że mógłbyś dokonać analogii w naszej obecnej iluzji do tych, którzy urodzili się w skrajnym bogactwie i bezpieczeństwie. Czy to jest poprawne?
	82.24 Pytający  Obecnie prowadzimy aktywności pomiędzy fizycznymi wcieleniami zwanymi uzdrowieniem i przeglądem wcielenia. Czy coś podobnego miało miejsce przed zasłoną pomiędzy fizycznymi wcieleniami?
	82.25 Pytający Nie pojmuję zbyt dobrze stanu inkarnacji i czasu między inkarnacją, przed zasłoną, ponieważ nie rozumiem, jaka była różnica, poza manifestacją ciała żółtego promienia trzeciej gęstości. Czy była jakaś mentalna różnica w tym, co nazywamy...
	82.26 Pytający Przed zasłoną, podczas przeglądu inkarnacji, czy istoty w tamtym czasie były świadome, że to, co próbowały zrobić, było wystarczająco spolaryzowane, by ukończyć naukę?
	82.27 Pytający Zakładam więc, że ta świadomość została w jakiś sposób zmniejszona, gdy weszli we wcielony stan żółtego promienia trzeciej gęstości, mimo iż nie było zasłony. Czy to jest poprawne?
	82.28 Pytający OK. To jest centralny, ważny punkt. Dlaczego więc tak było… Odpowiedziałeś na to pytanie, ale wydaje mi się, że gdyby polaryzacja była oczywistą rzeczą, włożono by więcej wysiłku w polaryzację. Zobaczę, czy mogę to stwierdzić. Przed zas...
	82.29 Pytający Na dużo wcześniejszej sesji56F  stwierdziłeś, że konieczne jest spolaryzowanie się ciut powyżej 50% w służbie sobie, aby być dającym się zebrać do pozytywnej czwartej gęstości.57F  Czy ten warunek był taki sam w czasie przed zasłoną? Ta...
	82.30 Pytający Czy jest coś, co możemy zrobić, by poprawić kontakt lub by instrument czuł się bardziej komfortowo?

	Sesja 83.
	5 kwietnia 1982
	83.0 Ra Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikuję się teraz.
	83.1 Pytający Czy mógłbyś najpierw podać mi stan instrumentu?
	83.2 Pytający Czy mógłbyś mi powiedzieć, dlaczego instrument teraz przybiera na wadze zamiast tracić ją po sesji?
	83.3 Pytający Dziękuję. Zadam tutaj dość długie, złożone pytanie i prosiłbym o udzielenie odpowiedzi na każdą część tego pytania, jeśli istniała znacząca różnica przed zasłoną niż po niej, abym mógł zrozumieć jak to, czego teraz doświadczamy, jest wyk...
	83.4 Pytający Weźmy zatem, skoro jesteśmy przy temacie seksu, sytuację przed i po zasłonie z chorobami, w tym przypadku chorobami wenerycznymi. Czy ten rodzaj choroby istniał przed zasłoną?
	83.5 Pytający Wspomniałeś, że istniały one w niewielkim stopniu przed zasłoną. Jakie było źródło ich rozwoju przed procesem zasłaniania?
	83.6 Pytający Wygłoszę stwierdzenie, a ty możesz mnie poprawić. Widząc naturę działania choroby, szczególnie przed zasłoną, wydaje mi się, że Logos zdecydował się na program, w którym indywidualny umysł/ciało/duch będzie nadal wzrastał w umyśle, a cia...
	83.7 Pytający Jednej rzeczy nie rozumiem, dlaczego, gdyby nie było zasłony, przegląd inkarnacji po inkarnacji miałby pomóc w procesie, skoro wydaje mi się, że istota powinna już być świadoma tego, co się działo. Być może ma to związek z naturą przestr...
	83.8 Pytający Właśnie pomyślałem o analogii, podczas gdy mówiłeś, że latam samolotem i mam testy w symulatorze, ale to nie jest zbyt duży test, ponieważ wiem, że jesteśmy przykręceni do ziemi i nie możemy zostać zranieni. Jednakże kiedy faktycznie lec...
	83.9 Pytający Zatem przed zasłoną istota byłaby świadoma, że cierpi na chorobę. Jako przykład, czy mógłbyś mi podać, jeśli jesteś świadomy przypadku choroby, której istota może doświadczyć przed zasłoną i jak zareagowałby na to i pomyślała o tym, i ...
	83.10 Pytający Czy istniała jakaś jednolitość lub podobne funkcje społeczeństw lub organizacji społecznych przed zasłoną?
	83.11 Pytający W naszej obecnej iluzji niewątpliwie straciliśmy z oczu techniki zniewolenia, które są używane, ponieważ tak daleko odeszliśmy od doświadczenia sprzed zasłony. Jestem pewien, że wielu z orientacją na służenie innym używa technik zniewol...
	83.12 Pytający Mówisz zatem, że nie ma przypadków, w których ci, którzy są zorientowani na służenie innym, w jakikolwiek sposób stosują techniki zniewolenia, które wyrosły w wyniku ewolucji naszych struktur społecznych? Czy to masz na myśli?
	83.13 Pytający Więc dla istoty zorientowanej na służenie innym w tym czasie, medytacja nad naturą tych mało oczekiwanych form niewolnictwa może być produktywna w polaryzacji, jak sądzę. Mam rację?
	83.14 Pytający Powiedziałbym, że bardzo wysoki procent praw i ograniczeń w tym, co nazywamy naszym systemem prawnym, ma charakter zniewolenia, o którym właśnie mówiłem. Czy zgodziłbyś się z tym?
	83.15 Pytający Czy zasłona ma być taką, którą nazwałbym półprzepuszczalną?
	83.16 Pytający Jakie zaplanowano techniki i metody penetracji zasłony i czy są jakieś inne niż zaplanowane?
	83.17 Pytający Czy mógłbyś rozwinąć, co rozumiesz przez interakcję spolaryzowanych istot w przebijaniu zasłony?
	83.18 Pytający Konkretnie, w jakim procesie w pierwszym przypadku, gdy dwie spolaryzowane istoty próbowałyby przeniknąć przez zasłonę, niezależnie od tego, czy byłyby spolaryzowane pozytywnie czy negatywnie – konkretnie jaką techniką przeniknęłyby zas...
	83.19 Pytający Jaki był mechanizm pierwszego procesu zasłaniania? Nie wiem, czy możesz na to odpowiedzieć. Czy spróbujesz jednak na to odpowiedzieć?
	83.20 Pytający Czy mógłbyś mi podać przykład aktywności kompleksu organizmu, który mamy teraz i jak nie był on kompleksem przed zasłoną?
	83.21 Pytający Gdy pierwotnie miał miejsce proces zasłaniania, wydaje się, że Logos musiał mieć listę, można by powiedzieć, tych funkcji, które staną się nieświadome i tych, które pozostaną świadomie kontrolowane. Zakładam, że gdy do tego doszło, to b...
	83.22 Pytający Czy mógłbyś mnie poprawić?
	83.23 Pytający A zatem, przed zasłoną umysł mógł wymazać ból. Zakładam więc, że funkcją bólu w tamtym czasie było sygnalizowanie ciału przyjęcia innej konfiguracji, aby źródło bólu odeszło, ale wtedy ból można było wyeliminować mentalnie. Czy to prawd...
	83.24 Pytający Załóżmy zatem, że istota w tym czasie oparzyła sobie rękę z powodu niedbalstwa. Natychmiast zdejmowałaby rękę z gorącego przedmiotu, a następnie, aby nie odczuwać już bólu, mentalnie odcinała ból do czasu, gdy nastąpiłoby uzdrowienie. C...
	83.25 Pytający W naszej obecnej iluzji spojrzelibyśmy na to jako na eliminację pewnej ilości katalizatora, który spowodowałby przyspieszenie w naszej ewolucji. Czy to jest poprawne?
	83.26 Pytający Próbowałem wskazać, że plan Logosu zasłaniający świadomość przed nieświadomością w taki sposób, aby ból nie mógł być tak łatwo kontrolowany, stworzyłby system katalizatora, który wcześniej nie nadawał się do użytku. Czy to jest generaln...
	83.27 Pytający Teraz w niektórych przypadkach wydaje się, że takie użycie katalizatora jest dla niektórych istot niemal w stanie wymykającym się spod kontroli; że doświadczają znacznie więcej bólu, niż mogą zrobić z niego dobry użytek, jeśli chodzi je...
	83.28 Pytający Zauważyłem, że rozpocząłeś tę sesję od słów „komunikuję się teraz”. Zwykle używasz „Komunikujemy się teraz”. Czy jest w tym jakieś znaczenie lub różnica? A także, czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument czuł się bardziej komfortow...

	Sesja 84.
	14 kwietnia 1982
	84.0 Ra Jestem Ra. Pozdrawiam was, moi przyjaciele, w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.
	84.1 Pytający Czy mógłbyś najpierw podać mi stan instrumentu?
	84.2 Pytający Na ostatniej sesji wspomniałeś „najmniej zniekształcone białko złożone” i że kompleks ciała instrumentu był w stanie znacznie zwiększyć zniekształcenie. Czy określiłbyś białko, o którym mówiłeś? I chcielibyśmy wiedzieć: zwiększone znieks...
	84.3 Pytający O jakiej konkretnie chorobie mówiłeś i jaka byłaby jej przyczyna?
	84.4 Pytający Instrument zadał następujące pytanie: „Ra sugerował, że instrument jest na drodze męczeństwa, ale skoro wszyscy umierają, czyż nie wszyscy jesteśmy męczennikami? Kiedy, jeśli w ogóle, męczeństwo jest częścią mądrości?”
	84.5 Pytający Czy możesz coś zasugerować na temat stóp instrumentu lub tego, jak to się stało, że są w takim złym stanie w jakim są? I czy zmiana obuwia pomogłaby?
	84.6 Pytający Dziękuję. Instrument pyta, czy zastrzeżone, niepublikowalne informacje o leczeniu, które zostały podane w pierwszej księdze, zostaną włączone do Księgi IV59F , ponieważ czytelnicy, którzy dotarli tak daleko, są w pewnym stopniu zdetermin...
	84.7 Pytający Dziękuję. Jestem pewien, że wchodzimy w obszar problematyczny z Pierwszym Zniekształceniem, a także z trudnością związaną z nieistotnym materiałem, ale mam dwa pytania od ludzi, które zadam, chociaż uważam zwłaszcza pierwsze, że nie ma t...
	84.8 Pytający Jestem zainteresowany... nie mogę się powstrzymać od zainteresowania faktem, że zaraportował, że został zabrany na pokład statku. Czy możesz mi coś o tym powiedzieć?60F
	84.9 Pytający Dziękuję. Wracając do poprzedniej sesji, stwierdzono, że każda aktywność seksualna była transferem przed zasłoną. Wychodzę z tego, że masz na myśli to, że przy każdej aktywności seksualnej był transfer energii przed zasłoną, co wskazuje ...
	84.10 Pytający Dokładniej chodziło mi o to, że ścieżka transferu energii — Kiedy zamykamy obwód elektryczny, łatwo jest podążać ścieżką energii. Idzie przez przewodnik. Próbuję ustalić, czy ten transfer zachodzi między czakrami serca każdej istoty. Pr...
	84.11 Pytający Innymi słowy, działałyby, ale byłoby to równoważne w obwodach elektrycznych z posiadaniem, powiedzmy, dużej rezystancji. Chociaż obwód byłby kompletny, od czerwonego do zielonego, całkowita ilość przesyłanej energii byłaby mniejsza. Czy...
	84.12 Pytający Czy mógłbyś zatem poprawić to stwierdzenie? Domyślam się, że dzieje się tak, że kiedy ma miejsce transfer, energia jest tą energią światła, która wchodzi przez stopy istoty i rozpoczyna… Różnica napięć lub potencjałów zaczyna się od cze...
	84.13 Pytający Czy mógłbyś to zrobić?
	84.14 Pytający Czy mógłbyś podać przykład tego ostatniego stwierdzenia?
	84.15 Pytający Biorąc pod uwagę osobnika A i osobnika B, jeśli osobnik A doświadcza orgazmu, to energia jest przekazywana osobnikowi B w większej ilości? Czy to jest poprawne?
	84.16 Pytający Próbuję określić kierunek przekazywania energii w funkcji orgazmu. Która istota otrzymuje przekazaną energię? Wiem, że to głupie pytanie, ale chcę mieć pewność, że je wyjaśnię.
	84.17 Pytający Rozumiem. Czy możesz opisać jakąkolwiek inną fizyczną różnicę przed zasłonięciem, o której jeszcze nie rozmawialiśmy, w odniesieniu do transferów energii seksualnej lub związków lub czegokolwiek przed zasłonięciem?
	84.18 Pytający Po zasłonie, w naszym konkretnym przypadku teraz, w obwodach, o których mówiliśmy, mamy coś, co nazwałbyś blokadą, która najpierw pojawia się w pomarańczowym promieniu. Czy mógłbyś opisać, co dzieje się z tą pierwszą blokadą i jakie są ...
	84.19 Pytający Nie chodziło mi omawianie wcześniej omówionego materiału. Próbowałem lepiej zrozumieć to, o czym mówimy, z tłem procesu zasłaniania, a to, co właściwie próbowałem zrobić, to odkryć coś nowego w zadaniu pytania, więc proszę, jeśli zadam ...
	84.20 Pytający Więc w odniesieniu do zielonych, niebieskich oraz indygo transferów energii: Czym różniłby się mechanizm tych transferów w ich umożliwieniu lub ułożeniu podwalin pod nie od pomarańczowego promienia?
	84.21 Pytający Czy jest jakiś sposób na stwierdzenie, jakim promieniem był transfer dla osoby po doświadczeniu? Czy osoba może w jakiś sposób stwierdzić, w którym konkretnym promieniu nastąpił transfer?
	84.22 Pytający Czy było tam przed zasłoną— Powiem tak: Czy Logos, czy też większość Logosów planowała przed zasłoną stworzenie systemu przypadkowej aktywności seksualnej lub konkretnego parowania bytów przez okres czasu, czy też mieli jakiś cel w tym ...
	84.23 Pytający Czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt?

	Sesja 85.
	26 kwietnia 1982
	85.0 Ra Jestem Ra. Komunikujemy się teraz.
	85.1 Pytający Czy mógłbyś najpierw podać mi stan instrumentu?
	85.2 Pytający Zgadzam się.
	85.3 Pytający Jaka jest obecna sytuacja w odniesieniu do naszego towarzysza piątej gęstości, spolaryzowanego w służbie sobie, że tak powiem?
	85.4 Pytający Jaka jest natura tego kryzysu?
	85.5 Pytający Jestem całkowicie świadomy braku konieczności, a nawet racjonalnej potrzeby nazywania istoty czy rzeczy. Zastanawiałem się, czy ta konkretna istota ma imię, tylko po to, abyśmy mogli zwiększyć naszą skuteczność komunikowania się z nią. C...
	85.6 Pytający Czy znanie tej nazwy byłoby dla nas magicznie złe, czy nie miałoby to żadnego znaczenia?
	85.7 Pytający Jaka byłaby różnica?
	85.8 Pytający Zakładam, że byłby to problem dla instrumentu, gdyby w tym czasie medytowała bez nacisku ręki drugiej osoby z powodu ciągłego pozdrawiania. Czy to jest poprawne?
	85.9 Pytający Zakładam, że jeśli nie z innego powodu, skoro nasz towarzysz z piątej gęstości monitoruje naszą komunikację z Ra, to uświadomił sobie proce zasłaniania, o którym mówimy.
	85.10 Pytający Właśnie stwierdziłeś, że ci, którzy są na ścieżce służenia innym, używają procesu zasłaniania, aby wzmocnić to, co nie jest. Myślę, że dobrze powtórzyłem co powiedziałeś. Czy to jest poprawne?
	85.11 Pytający Zatem ścieżka służby innym wzmocniła to, czego nie ma. Czy mógłbyś to trochę rozszerzyć, abym mógł lepiej to zrozumieć?
	85.12 Pytający Uważam, że w komunikacji, którą właśnie zakończyliśmy, wystąpiły istotne błędy z powodu trudności z transmisją. Czy zdajesz sobie sprawę z tych błędów?
	85.13 Pytający Myślę, że po prostu padło stwierdzenie, że mówimy o ścieżce służenia innym. Czy mógłbyś to sprawdzić, proszę?
	85.14 Pytający Interesuje mnie tylko problem, który czasami mamy z transmisją, ponieważ słowo „inni” zostało użyte trzykrotnie w transmisji zamiast słowa „ja”. A czy mógłbyś dać mi wyobrażenie o problemie komunikacji, który tam mieliśmy, powodujący te...
	85.15 Pytający Dziękuję. Czy używasz wszystkich słów w języku angielskim i, jeśli o to chodzi, wszystkich słów we wszystkich językach, które są obecnie używane na tej planecie?
	85.16 Pytający Mam tutaj pytanie od Jima. Brzmi ono: „Wierzę, że jednym z moich podstawowych wyborów przedinkarnacyjnych było otwarcie mojego centrum energii zielonego promienia w celach leczniczych. Kiedy widzę, jak rozwija się moje współczucie, czy ...
	85.17 Pytający Jakie zmiany funkcji, kontroli, rozumienia itp. umysłów/ciał/duchów były najskuteczniejsze w wywołaniu pożądanej ewolucji ze względu na proces zasłaniania?
	85.18 Pytający Po procesie zasłonięcia pewne zasłonięte funkcje lub czynności musiały być istotne w tworzeniu ewolucji w pożądanych spolaryzowanych kierunkach. Zastanawiałem się tylko, które z nich miały największy wpływ na polaryzację?
	85.19 Pytający Chciałbym to kontynuować, aby dowiedzieć się, jakie konkretnie funkcje umysłu były najbardziej efektywne i jakie trzy lub cztery najbardziej efektywne zmiany spowodowały powstanie polaryzacji.
	85.20 Pytający Cóż, na zakończenie zapytam tylko: czy zindywidualizowana część lub istota Ra zamieszkuje ciało instrumentu w celu komunikacji? A w takim razie czy jest coś, co możemy zrobić, aby poprawić kontakt lub sprawić, by instrument czuł się bar...

	Sesja 86.
	4 maja 1982
	86.0 Ra Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.
	86.1 Pytający Czy mógłbyś najpierw podać mi stan instrumentu?
	86.2 Pytający Jaki był charakter tych znaczących wezwań energii witalnej?
	86.3 Pytający Czy mam rację zakładając, że mówisz o wcielonych istotach trzeciej gęstości, które tworzyły warunki do zużywania energii witalnej?
	86.4 Pytający Jaka jest obecna sytuacja z naszym towarzyszem spolaryzowanym na służbę sobie w piątej gęstości?
	86.5 Pytający Czy możesz mi cokolwiek powiedzieć o naturze tego kryzysu?
	86.6 Pytający Podczas ostatniej sesji wspomniałeś o właściwościach wytrącających się z zasłaniania umysłu, z których pierwsze to wizja, wyobrażenia lub dalekowzroczność. Czy mógłbyś wyjaśnić znaczenie tego?
	86.7 Pytający Stwierdziłeś, że śnienie, jeśli jest dostępne dla świadomego umysłu, bardzo pomoże w polaryzacji. Czy zdefiniowałbyś śnienie lub powiedziałbyś nam, co to jest i jak pomaga w polaryzacji?
	86.8 Pytający Jak się projektuje lub programuje sen? Czy robi to wyższe ja, czy kto jest za to odpowiedzialny?
	86.9 Pytający A zatem mówisz, że podświadomość jest odpowiedzialna za to, co nazwałbym projektowaniem lub pisaniem scenariuszy do snu. Czy to jest poprawne?
	86.10 Pytający Czy pamięć, którą osoba ma po przebudzeniu ze snu, jest zwykle dość dokładna? Czy sen łatwo się zapamiętuje?
	86.11 Pytający W tym zapamiętywaniu snów mówisz, że dana osoba może znaleźć konkretne wskazówki dotyczące aktualnych blokad ośrodków energetycznych i może w ten sposób zredukować lub wyeliminować te blokady. Czy to jest poprawne?
	86.12 Pytający Czy istnieje jakaś inna funkcja śnienia, która ma wartość w procesie ewolucyjnym?
	86.13 Pytający Jest część snu, która została nazwana R.E.M. Czy to stan snu?
	86.14 Pytający Zauważono, że zdarza się to w nocy w małych jednostkach z przerwami pomiędzy nimi. Czy jest jakiś szczególny powód tego?
	86.15 Pytający Jeśli wiedza o tym ma jakąkolwiek wartość, czy mógłbyś mi powiedzieć, dlaczego proces śnienia działa w ten sposób?
	86.16 Pytający Wspomniałeś o utracie wiedzy i kontroli nad ciałem jako o czynniku pomocnym w procesie ewolucyjnym z powodu zasłaniania. Czy mógłbyś wymienić ważne straty w wiedzy i kontroli nad ciałem?
	86.17 Pytający Nie wiem, o co prosić. Czy możesz [chichot] dać mi wyobrażenie, nad jakim obszarem dodtkowego do omówienia materiału powinienem popracować?
	86.18 Pytający Być może trochę inaczej zapytam. Mogę zapytać, dlaczego utrata wiedzy i kontroli nad ciałem była pomocna?
	86.19 Pytający Być może mógłbyś podać przykłady użycia ciała przed zasłonięciem i po zasłonięciu w tym samym aspekcie, abyśmy mogli lepiej zrozumieć zmianę w wiedzy i kontroli nad ciałem. Czy mógłbyś to zrobić, proszę?
	86.20 Pytający Czy możesz to zrobisz?
	86.21 Pytający Czy któryś z pozostałych aspektów utraty wiedzy lub kontroli nad ciałem zbliżył się, w jakimkolwiek stopniu efektywnością, do tego, co właśnie opisałeś?
	86.22 Pytający Założę, że zasłonięcie aspektu seksualnego było bardzo skuteczne, ponieważ jest to aspekt, który ma całkowicie związek z relacjami z inną jaźnią. Wydawałoby się, że zasłony cielesne związane z interakcjami z innymi osobami byłyby najbar...
	86.23 Pytający Czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt?

	Sesja 87.
	12 maja 1982
	87.0 Ra Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikuję się teraz.
	87.1 Pytający Najpierw proszę o podanie stanu instrumentu.
	87.2 Pytający Dziękuję. Rozważając to, co zostało wspomniane na ostatniej sesji o kadzielnicy, pomyślałem o tym, że położenie źródła dymu zmienia się w przybliżeniu o sześć cali poziomo. Czy nie byłoby lepiej mieć kadzielnicę w jednej, poziomej pozycj...
	87.3 Pytający Jakie byłoby optymalne geometryczne ułożenie kadzielnicy, kielicha i świecy względem Biblii i stołu oraz pozycji na jakich je teraz mamy?
	87.4 Pytający Czy położenie bezpośrednio między kielichem a świecą byłoby zatem optymalne dla kadzielnicy?
	87.5 Pytający Dziękuję. Jaka jest obecna sytuacja w odniesieniu do naszego negatywnego towarzysza z piątej gęstości?
	87.6 Pytający Czy mógłbyś rozwinąć koncepcję nabywania biegunowości przez tę konkretną istotę i jej użycie, konkretnie, tej biegunowości w inny sposób niż z prostą, oczywistą potrzebą zbioru szóstej gęstości, jeśli to jest możliwe, proszę?
	87.7 Pytający Jaka jest sytuacja w otoczeniu tego konkretnego negatywnego bytu piątej gęstości i jak on pracuje z negatywem czwartej gęstości w celu ustanowienia władzy i kontroli? A jaka jest jego szczególna filozofia w odniesieniu do niego samego ja...
	87.8 Pytający Odbicie tego można było dostrzec w naszej gęstości u wielu z tych przywódców, którzy wszczynają wojnę i mają zwolenników, którzy ich popierają, w całkowitym przekonaniu, że kierunek podboju jest słuszny. Czy to jest poprawne?
	87.9 Pytający Jeden punkt, który nie jest dla mnie jasny, to zrozumienie i użycie Pierwszego Zniekształcenia przez negatywne istoty z piątej i czwartej gęstości w manipulowaniu istotami z trzeciej gęstości. Chciłabym wiedzieć, jak Pierwsze Zniekształc...
	87.10 Pytający Wydaje się jednak, że w przypadku wielu kontaktów UFO, które miały miejsce na tej planecie, musi istnieć jakaś wiedza i wykorzystanie Pierwszego Zniekształcenia, ponieważ istoty czwartej gęstości przez większość czasu zachowały dystans ...
	87.11 Pytający Przepraszam, za zamiesznie w tym pytaniu i że nie zadaję go poprawnie. Jest to dla mnie ważny punkt filozoficzny, który staram się tutaj wyjaśnić. Ma to związek z faktem, że negatywy czwartej gęstości wydają się być świadome Pierwszego ...
	87.12 Pytający Wydaje mi się, że jest to akcja służenia innym w oferowaniu możliwości ścieżki w służbie sobie. Jaki jest względny efekt polaryzacji tego? Nie rozumiem tego punktu.
	87.13 Pytający Jeśli jeden kompleks umysłu/ciała/ducha jest zbierany z trzeciej gęstości do kompleksu pamięci społecznej czwartej gęstości, czy całkowita moc kompleksu pamięci społecznej przed wchłonięciem tego pojedynczego bytu podwaja się kiedy ta i...
	87.14 Pytający Prawo Podwajania nie działa w ten sposób. Jak bardzo wzrasta moc kompleksu pamięci społecznej, gdy ta pojedyncza istota jest zbierana i wchłaniana przez nią?
	87.15 Pytający Zakładając zatem, że pojedyncza istota negatywnie spolaryzowana jest odpowiedzialna za rekrutację zebranej istoty z trzeciej gęstości i dodaje tę polaryzację do jej negatywnej polaryzacji i mocy, jakiego rodzaju zdolności lub jakiego ro...
	87.16 Pytający Jak mierzy się tę moc? Skąd wiadomo, że ta istota zyskała tę dodatkową moc?
	87.17 Pytający Dziękuję. Zauważyliśmy możliwość pomylenia terminu „umysł/ciało/duch” z „kompleksem umysłu/ciała/ducha” podczas ostatniej sesji. Czy było kilka niepoprawnych użyć tych terminów, zamieniając jedno na drugie?
	87.18 Pytający Dziękuję. Wprowadzimy poprawki. Podczas ostatniej sesji powiedziałeś, że przed zasłoną zawsze możliwy był transfer energii seksualnej. Chciałabym wiedzieć, co miałeś na myśli przez „zawsze było możliwe” i dlaczego nie zawsze było to moż...
	87.19 Pytający Jakie było główne źródło blokad, które spowodowały analogię odwrócenia baterii?
	87.20 Pytający Przed zasłoną była, powiedzmy, znajomość techniki oświetlenia żarówkami. Po zasłonie kilka eksperymentów stworzyło światło żarówki; niektóre skutkowały brakiem światła żarówek. Poza faktem, że nie były dostępne informacje o sposobach za...
	87.21 Pytający Jaka była ta podstawowa przyczyna?
	87.22 Pytający OK. Wydaje się, że w naszej szczególnej iluzji potencjał seksualny mężczyzny osiąga szczyt gdzieś przed osiągnięciem dwudziestego roku życia, a kobiety jakieś dziesięć lat później. Jaka jest przyczyna tej różnicy w szczytowej energii se...
	87.23 Pytający Dodatkowo, dlaczego proporcja orgazmów męskich do żeńskich jest tak mocno dociążona po stronie mężczyzny?
	87.24 Pytający Jaka była ta proporcja przed zasłoną?
	87.25 Pytający Czy ma sens podawanie tej proporcji we wczesnej czwartej gęstości, a jeśli tak, czy zrobiłbyś to?
	87.26 Pytający W naszej iluzji mamy fizyczne definicje możliwych transferów energii. Nazywamy je konwersją potencjału na kinetyczny lub kinetyczny na ciepło i badamy to w odniesieniu do jego rosnącej entropii. Kiedy mówimy o transferach energii seksua...
	87.27 Pytający Zrobiłbyś to?
	87.28 Pytający Dlaczego natura męska i kobieca jest różna?
	87.29 Pytający Czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt?

	Sesja 88.
	29 maja 1982
	88.0 Ra Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.
	88.1 Pytający Czy mógłbyś najpierw podać mi stan instrumentu?
	88.2 Pytający Ze wszystkich rzeczy, o których wspomniałeś wcześniej, aby uzupełnić te energie, w tej konkretnej przestrzeni/czasie, która byłaby najbardziej odpowiednia dla uzupełnienia obu tych energii?
	88.3 Pytający Na podstawie tego zakładam, że nasz negatywny towarzysz piątej gęstości nadal znajduje się na urlopie. Czy to prawda?
	88.4 Pytający Czy kadzielnica, którą dostarczyliśmy jest w porządku? [Kadzidła] kończą się przed końcem sesji. Czy nie byłoby lepiej, gdyby nie kończyły się przed końcem sesji?
	88.5 Pytający Instrument wspomniał o tym, co nazywa przeciekiem lub świadomością komunikacji, czasami podczas tych sesji. Czy mógłbyś to skomentować?
	88.6 Pytający Instrument wspomniał o powtarzającej się potrzebie pójścia do łazienki przed tą sesją. Czy to z powodu niskiej energii życiowej?
	88.7 Pytający Czy mały kryształ, którego używa na sobie instrument podczas sesji, przynosi jakąś korzyść lub szkodę?
	88.8 Pytający Kto naładował kryształ?
	88.9 Pytający Byłoby naruszeniem Pierwszego Zniekształcenia powiedzieć nam, czy nadal funkcjonuje w pozytywny sposób, czyż nie?
	88.10 Pytający Nasz wydawca prosi o zdjęcia do książki, Prawo Jedności, która w tej chwili będzie drukowana.75F  Czy mógłbyś skomentować celowość, korzyści lub szkody, magiczne lub inne, nas używających zdjęć tej konkretnej konfiguracji, instrumentu i...
	88.11 Pytający Z tego co ty... Przepraszam. Śmiało. Jeśli chciałeś kontynuować, kontynuuj. Jeśli nie, zadam pytanie.
	88.12 Pytający Z tego, co mi powiedziałeś, zaplanowałem więc, co następuje: Po zakończeniu sesji i przebudzeniu instrumentu, przed przesunięciem instrumentu, będziemy sprawiać by instrument stale mówił do nas, podczas gdy będę robił zdjęcia konfigurac...
	88.13 Pytający Dziękuję. Chciałbym Cię zapytać, jeżeli chodzi o pierwotne wytworzenie tarota, gdzie ta koncepcja została po raz pierwszy ukształtowana i gdzie tarot został po raz pierwszy zarejestrowany, gdzie ona... ta pierwsza koncepcja?
	88.14 Pytający Czy koncepcja została przekazana... pozwól, że zapytam... mówisz, że tam powstała... czy ta koncepcja została opracowana jako narzędzie treningowe dla mieszkańców Wenus w owym czasie, czy też została opracowana przez mieszkańców Wenus j...
	88.15 Pytający Domyślam się, że ci z trzeciej gęstości Wenus, którzy byli pierwszymi, którzy częściowo przeniknęli przez zasłonę, zebrali informacje na temat natury archetypowego umysłu i procesu zasłaniania i z tego zaprojektowali tarota jako metodę ...
	88.16 Pytający Zakładam również, co może nie być poprawne, że obecna lista dwudziestu dwóch nazw kart tarota, którą posiadam, nie zgadza się dokładnie z pierwotną generacją tarota Ra. Czy mógłbyś opisać oryginalnego tarota, najpierw mówiąc mi, czy ist...
	88.17 Pytający Wygłoszę stwierdzenie co do mojego rozumienia niektórych archetypów i pozwolę Ci poprawić to stwierdzenie. Wydaje mi się, że w każdym z nich Katalizator oddziałuje na Sygnifikator Umysłu, Ciała i Ducha. To wytwarza Doświadczenie, które ...
	88.18 Pytający Zadam następujące pytania w celu wyjaśnienia . . . ewentualnie... tylko... metody nauczania tych pojęć, która może dać mi ważne wskazówki do zrozumienia samych pojęć. Czy Ra używał kart podobnych do kart tarota do celów treningowych w t...
	88.19 Pytający Czego Ra używał w trzeciej gęstości?
	88.20 Pytający Zatem, jak nauczyciel przekazał uczniowi informacje dotyczące wizualizacji?
	88.21 Pytający Wtedy kiedy Ra próbował nauczyć Egipcjan koncepcji tarota, czy zastosowano ten sam proces, czy inny?
	88.22 Pytający Czy Arkana Dworskie i Małe Arkana były częścią nauk Ra, czy też było to coś, co pojawiło się później?
	88.23 Pytający Wspomniałeś wcześniej, że tarot był metodą wróżenia. Czy mógłbyś to wyjaśnić?
	88.24 Pytający Ra musiał mieć, powiedzmy, plan lekcji lub kurs szkolenia dla dwudziestu dwóch archetypów, które miały być podane tym z trzeciej gęstości Ra albo później tym w Egipcie. Czy mógłbyś opisać ten scenariusz szkolenia?
	88.25 Pytający Czy jest coś, co możemy zrobić, by poprawić kontakt lub by instrument czuł się bardziej komfortowo?

	Sesja 89.
	9czerwca 1982
	89.0 Ra Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.
	89.1 Pytający Czy mógłbyś najpierw podać mi stan instrumentu?
	89.2 Pytający Mam dwa pytania natury osobistej. Po pierwsze, podczas ostatniej intensywnej medytacji instrument doświadczył bardzo silnego urabiania ze strony istoty, która się nie zidentyfikowała i która nie odeszła, gdy o to poprosił. Powiesz nam, c...
	89.3 Pytający Czy ta konkretna istota była gościem z piątej gęstości, którego mieliśmy wcześniej dość często?
	89.4 Pytający Czy on wrócił do nas w tym momencie?
	89.5 Pytający Czy mógłbym to nazwać zwiększeniem zdolności odbioru telepatycznego w szerszym zakresie częstotliwości podstawowych, tak aby objąć nie tylko Konfederację, ale ten konkretny byt?
	89.6 Pytający To pytanie może być bez znaczenia, ale czy istota Konfederacji z piątej gęstości, która była spolaryzowana pozytywnie, transmitowałaby na tej samej częstotliwości co nasz towarzysz z negatywną polaryzacją w piątej gęstości?
	89.7 Pytający Pytanie drugie: Jim również odczuwał bardzo silne urabianie, które było nieproszone podczas czanelingu Latwii w ostatnim czasie oraz w jego osobistych medytacjach. Czy mógłbyś nam również powiedzieć, co wydarzyło się w tych przypadkach?
	89.8 Pytający Ile lat temu zakończyła się trzecia gęstość Ra?
	89.9 Pytający Wygląda na to, że koniec trzeciej gęstości Ra zbiegł się z początkiem drugiej gęstości tej planety. Czy to jest poprawne?
	89.10 Pytający Czy planeta Wenus stała się w tym czasie planetą czwartej gęstości?
	89.11 Pytający Czy ona później stała się planetą piątej gęstości?
	89.12 Pytający Jaka jest obecnie jej gęstość?
	89.13 Pytający Z jakiego powodu odeszliście?
	89.14 Pytający Mam tu talię dwudziestu dwóch kart tarota, które zostały skopiowane, zgodnie z posiadanymi informacjami, ze ścian, jak sądzę, wielkiej piramidy w Gizie. W razie potrzeby możemy powielić te karty w przygotowywanej przez nas książce. Zapy...
	89.15 Pytający Innymi słowy, można powiedzieć, że były one bardziej niż powiedzmy 95% poprawne, jeśli chodzi o przedstawienie tego, co znajduje się na ścianach Wielkiej Piramidy?
	89.16 Pytający Tak więc rozumiem to tak: Ra przekazał te archetypowe koncepcje kapłanom Egiptu, którzy następnie narysowali je na ścianach jednej z komnat Wielkiej Piramidy. Jaka była technika przekazywania tych informacji kapłanom? Czy Ra w tym czasi...
	89.17 Pytający Wtedy w tym szczególnym czasie Ra już dawno opuścił planetę, jeżeli chodzi o przebywanie wśród Egipcjan. Czy to jest poprawne?
	89.18 Pytający Chciałbym zapytać Ra o każdą z tych kart, aby lepiej zrozumieć archetypy. Czy to jest do przyjęcia?
	89.19 Pytający W takim razie zapytam: stwierdziłeś, że Ra używał tarota do rozwijania magicznej osobowości. Czy robił to system uczenia się, aby stać się w umyśle esencją każdego archetypu i w ten sposób rozwijać magiczną osobowość?
	89.20 Pytający Stwierdziliście, że każdy archetyp to kompleks koncepcji. Czy mógłbyś określić, co masz na myśli przez to stwierdzenie?
	89.21 Pytający W Archetypie Numer Jeden, reprezentowanym przez kartę tarota numer jeden, Matryca Umysłu wydaje mi się mieć cztery podstawowe części kompleksu. Patrząc na kartę mamy, po pierwsze i najbardziej oczywiste, Maga jako część i coś, co wydaje...
	89.22 Pytający Kiedy Ra początkowo trenował lub nauczał Egipcjan na temat tarota, czy Ra działał jako nauczający/uczący się do takiego stopnia, że Ra stał się uczonym/nauczycielem?
	89.23 Pytający Więc czy mógłbyś mi powiedzieć, jakie informacje przekazałeś egipskiemu kapłanowi lub Egipcjaninowi, z którym jako pierwszym skontaktowano się lub uczono pierwszego archetypu? Czy możesz to zrobić w granicach Pierwszego Zniekształcenia?
	89.24 Pytający Zatem, jak rozumiem, to, co sugerujesz, jeśli chodzi o tarota, to studiowanie pism, które mamy do dyspozycji i formułowanie pytań. Czy to jest poprawne?
	89.25 Pytający Przepraszam, nie zrozumiałem dokładnie, o co Ci chodziło. Czy byłoby zatem właściwe, abym odpowiedział na pytania w odniesieniu do tego, co moim zdaniem jest znaczeniem tych trzech punktów, o których mówiłeś w przypadku karty pierwszej,...
	89.26 Pytający W porządku, spróbujemy to zrobić. Ra stwierdził, że wielkiego przełomu dokonano, gdy odpowiedni nacisk położono na Arkanum dwadzieścia dwa. Stało się to dopiero po ukończeniu przez Ra trzeciej gęstości. Wychodzę z tego, że Ra, będąc spo...
	89.27 Pytający Czy część populacji Ra została zebrana negatywnie pod koniec trzeciej gęstości Ra?
	89.28 Pytający Jaka była średnia całkowita populacja Ra inkarnowanego na Wenus w trzeciej gęstości?
	89.29 Pytający Jakie było nastawienie tuż przed zbiorem tych dających się zebrać istot Ra w stosunku do tych, którzy byli widocznie niezdolni do zbiorów?
	89.30 Pytający Czy stosunek Ra do tych samych niezdolnych do zbiorów istot byłby inny w tym węźle niż w czasie zbiorów trzeciej gęstości?
	89.31 Pytający Jakich technik użyły dwie negatywnie zebrane istoty do negatywnej polaryzacji na tak pozytywnie spolaryzowanej planecie?
	89.32 Pytający Czy te dwie istoty ewoluowały z drugiej gęstości planety Wenus wraz z resztą populacji Wenus, która stała się Ra, z drugiej gęstości do trzeciej?
	89.33 Pytający Skąd pochodziły dwie istoty, o których mówisz?
	89.34 Pytający A jednak, chociaż ewoluowali już przez pozytywną czwartą gęstość, to, powiedzmy, odwrócili polaryzację w reinkarnacji w trzeciej gęstości. Czy to jest poprawne?
	89.35 Pytający Co było katalizatorem ich zmiany?
	89.36 Pytający Jaki był powód wędrówki tych dwóch wędrowców i czy byli to mężczyźni i kobiety?
	89.37 Pytający Zgaduję, że jedna z tych istot nie byłaby tą, która była tu naszym towarzyszem od jakiegoś czasu podczas naszych sesji, prawda?
	89.38 Pytający Więc z tego, co mówisz, domyślam się, że ci wędrowcy powrócili lub wędrowali do trzeciej gęstości Ra, aby być może zasiać większą mądrość w tym, co postrzegali jako nadmiar współczucia w kulturze Ra. Czy to jest poprawne?
	89.39 Pytający Po prostu nie rozumiem, dlaczego myśleli, że planeta, która radziła sobie tak dobrze jak Ra, z tego co wiem, potrzebowałaby wędrowców, aby pomóc przy zbiorach. Czy było to na wczesnym etapie trzeciej gęstości Ra?
	89.40 Pytający Jakie było nastawienie tych dwóch istot po tym, jak przeszli do negatywu czwartej gęstości i po usunięciu zasłony zdali sobie sprawę, że zmienili biegunowość?
	89.41 Pytający Czy dalej dążyli do negatywnej polaryzacji dla negatywnego zbioru piątej gęstości, czy też zrobili coś innego?
	89.42 Pytający Skąd Ra jest świadomy tych informacji? W jaki sposób Ra zna dokładną orientację tych dwóch istot w negatywnej czwartej gęstości, itd.?
	89.43 Pytający Zakładam więc, że przyszli późno. Czy to jest poprawne?
	89.44 Pytający Nie chciałem zboczyć tak daleko z pierwotnego kierunku zadawania pytań, ale myślę, że niektóre z tych wycieczek są bardzo pouczające i pomogą zrozumieć podstawowe mechanizmy ewolucji jakimi jesteśmy zainteresowani.
	89.45 Pytający Stwierdzę tylko, że dostrzegam, iż zbiory negatywnej polaryzacji są możliwe przy mniejszej negatywności w środowisku takim jak środowisko Ra niż w środowisku takim, jakie mamy obecnie i zapytam, czy to jest poprawne, a następnie czy jes...

	Sesja 90.
	19 czerwca 1982
	90.0 Ra Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.
	90.1 Pytający Najpierw proszę o podanie stanu instrumentu.
	90.2 Pytający Czy mógłbyś mi opowiedzieć o obecnej sytuacji w odniesieniu do naszych towarzyszy z czwartej i piątej gęstości?
	90.3 Pytający W jaki sposób te konkretne istoty czwartej gęstości przedostają się ze swojego miejsca pochodzenia na naszą pozycję?
	90.4 Pytający Właściwie moje pytanie dotyczyło tego, jak się tu dostają? Jakimi środkami przemieszczania się?
	90.5 Pytający Wcześniej stwierdziłeś, że istoty piątej gęstości są podobne do nas w trzeciej gęstości na planecie Ziemia, ale czwartej gęstości nie. Czy mógłbyś opisać istoty z czwartej gęstości i powiedzieć mi, dlaczego nie przypominają nas?
	90.6 Pytający No cóż, jeśli populacja tej planety obecnie wygląda podobnie do bytów piątej gęstości, zastanawiałem się, dlaczego tak jest? Jeśli dobrze rozumiem, proces ewolucji normalnie przypominałby ten w trzeciej gęstości, z której wyewoluował w d...
	90.7 Pytający Proszę skomentować moje błędne przekonanie, jeśli to możliwe.
	90.8 Pytający Rozumiem. Bardzo z grubsza, gdybyś przeniósł istotę trzeciej gęstości z jakiejś innej planety na tę planetę, z grubsza, jaki procent wszystkich tych, których Ra znają, wyglądałby na tyle jak te istoty z Ziemi, aby pozostać niezauważonym ...
	90.9 Pytający Zatem we wszechświecie występuje ekstremalna różnorodność formy wehikułu fizycznego trzeciej gęstości. Zakładam, że dotyczy to również czwartej gęstości. Czy to jest poprawne?
	90.10 Pytający Zatem, w ramach wiedzy Ra o formach fizycznych trzeciej gęstości, jaki procent byłby na tyle podobny do fizycznej formy tej planety, że przyjęlibyśmy, że istota jest człowiekiem, chociaż trochę się różni? Musiałoby to być bardzo zgrubne...
	90.11 Pytający A zatem moja linia zadawania pytań... próbuję nawiązać do powstania różnych Logosów i ich oryginalnego wykorzystania systemu archetypów w ich stworzeniu i przepraszam za ewentualny brak skuteczności w robieniu tego, ale uważam to za nie...
	90.12 Pytający Czy był jakiś powód do wybierania form, które wyewoluowały na tej planecie, a jeśli tak, to jaki?
	90.13 Pytający Domyślam się, że system archetypów został wtedy wymyślony, aby jeszcze bardziej rozszerzyć te szczególne zasady. Czy to jest poprawne?
	90.14 Pytający Więc, jak rozumiem, archetypy są skrzywieniami o bardzo fundamentalnej naturze, które pod wpływem wolnej woli generują doświadczenia każdej istoty. Czy to jest poprawne?
	90.15 Pytający W którym momencie procesu ewolucyjnego archetypowy umysł po raz pierwszy ma wpływ na istotę?
	90.16 Pytający Jaki był ostateczny cel tego Logosu w projektowaniu archetypowego umysłu takim, jakim został zaprojektowany?
	90.17 Pytający Czy Ra zna archetypowy umysł jakiegoś innego Logosu, który nie jest taki sam jak ten, którego doświadczamy?
	90.18 Pytający Wydaje się, że przez ten Logos został stworzony (w każdym razie mi się tak wydaje) duży procent istot, których zniekształcenie było w kierunku działań wojennych, w tym sensie, że mieliśmy Maldek i doświadczenie Marsa, a teraz Ziemia. Wy...
	90.19 Pytający Czy zatem nasz Logos miał nadzieję, że ujrzy pozytywne i negatywne zbiory z każdej gęstości aż do szóstej, zaczynając od trzeciej, jako najbardziej wydajnej formy generowania doświadczenia znanej Jemu w czasie Jego budowy tego systemu e...
	90.20 Pytający Zatem wbudowany w podstawę archetypów jest być może mechanizm tworzenia polaryzacji w świadomości w celu służenia innym i służenia sobie. Czy to rzeczywiście prawda?
	90.21 Pytający Więc mówisz, że gdy ścieżka zostanie rozpoznana, to pozytywnie lub negatywnie spolaryzowana istota może znaleźć wskazówki na swojej ścieżce, co do skuteczności tej ścieżki. Czy to jest poprawne?
	90.22 Pytający A zatem mówisz, że bardziej wydajna z dwóch ścieżek została zasugerowana w sposób podprogowy, aby druga gęstość była ścieżką do służby innym. Mam rację?
	90.23 Pytający Czy to byłby powód większych pozytywnych zbiorów? Podejrzewam, że tak nie jest, ale czy byłyby Logosy, które mają większy negatywny procent zbiorów z powodu tego typu stronniczości?
	90.24 Pytający Czy były jakieś inne okoliczności, uprzedzenia, konsekwencje lub plany ustanowione przez Logos inne niż te, które omawialiśmy dla ewolucji Jego części przez gęstości?
	90.25 Pytający Jakie one były?
	90.26 Pytający Tak więc widzę plan ewolucji tego Logosu: zaplanowano stworzenie jak najbardziej wyrazistego doświadczenia, ale także takiego, które było nieco poinformowane w odniesieniu do Nieskończonego Stwórcy i zdolne do przyspieszenia postępu jak...
	90.27 Pytający Czy zatem głównym mechanizmem kształtującym sposoby i samą istotę doświadczenia, którego tu obecnie doświadczamy, jest archetypowy umysł i archetypy?
	90.28 Pytający O co tak naprawdę pytam, za jaką część procentową są one odpowiedzialne?
	90.29 Pytający W porządku. I tak nie sądzę, żeby to było tak dobre pytanie.
	90.30 Pytający Mam spostrzeżenie Jima na temat Archetypu pierwszego i proszę o komentarz Ra. Przeczytam to. „Matryca Umysłu jest świadomym umysłem i jest podtrzymywana przez moc ducha, symbolizowanego przez gwiazdę, która płynie do niego przez podświa...
	90.31 Pytający Czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt?

	Sesja 91.
	26 czerwca 1982
	91.0 Ra Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.
	91.1 Pytający Czy mógłbyś najpierw podać mi stan instrumentu?
	91.2 Pytający Wymieniłem różne umysły i chciałbym wiedzieć, czy mają one zastosowanie w tym konkretnym aspekcie: po pierwsze, mamy kosmiczny umysł, który jest, jak sądzę, taki sam dla wszystkich sub-Logosów jak nasze słońce. Czy to jest poprawne?
	91.3 Pytający Sub-Logos, taki jak nasze słońce, następnie, tworząc swoją szczególną ewolucję doświadczenia, uszlachetnia kosmiczny umysł lub powiedzmy, wyraża go własnym dodatkowym uprzedzeniem lub uprzedzeniami. Czy to słuszna obserwacja?
	91.4 Pytający Zatem, kolejnym udoskonaleniem, które pojawia się, gdy kosmiczny umysł zostaje oczyszczony, jest to, co nazywamy umysłem archetypowym. Czy to jest poprawne?
	91.5 Pytający To z kolei tworzy, jak przypuszczam, umysł planetarny lub rasowy. Czy to jest poprawne?
	91.6 Pytający Skąd pochodzi umysł planetarny lub rasowy?
	91.7 Pytający Niektóre istoty na tej planecie ewoluowały z drugiej gęstości do trzeciej, a niektóre zostały przeniesione z innych planet, aby ponownie powtórzyć trzecią gęstość tutaj. Czy ci, którzy zostali przeniesieni tutaj, aby poddać się recykling...
	91.8 Pytający Czy udało nam się przywrócić czysty kontakt?
	91.9 Pytający Co się stało, gdy przewody mikrofonu zostały lekko poruszone?
	91.10 Pytający Jakie zniekształcenie?
	91.11 Pytający Dlaczego tak bardzo drobny efekt jak lekkie poruszenie przewodu mikrofonowego skutkuje taką sytuacją? Nie mechanicznie czy chemicznie, ale filozoficznie, czy potrafisz odpowiedzieć na to pytanie?
	91.12 Pytający Wracając do tego, o czym rozmawialiśmy: czy prawdopodobnie różne rasy zamieszkujące tę planetę pochodzą z różnych planet w naszym lokalnym sąsiedztwie, czy też z planet pobliskich Logosów, które wyewoluowały przez swoje doświadczenie dr...
	91.13 Pytający Ile różnych planet dostarczyło osobników, którzy obecnie zamieszkują tę planetę w tej trzeciej gęstości?
	91.14 Pytający Dziękuję. Jeszcze jedno pytanie, zanim przejdziemy do szczegółowych pytań dotyczących archetypów. Czy wszystkie Logosy ewoluujące po zasłonie mają dwadzieścia dwa archetypy?
	91.15 Pytający Czy to powszechne, że Logosy mają dwadzieścia dwa archetypy, czy jest to stosunkowo wyjątkowe w stosunku do naszego Logosu?
	91.16 Pytający Jaka jest największa liczba archetypów, według wiedzy Ra, używanych przez Logos?
	91.17 Pytający Zakładam zatem, że dwadzieścia dwa to najwięcej archetypów. Zapytam również, jaka jest minimalna liczba obecnie używana przez jakikolwiek Logos, według wiedzy Ra?
	91.18 Pytający Dziękuję. Mamy następujące obserwacje dotyczące archetypów. Po pierwsze, Matryca Umysłu jest przedstawiona w egipskim tarocie przez mężczyznę, i to traktujemy jako inteligentnie kierowaną twórczą energię. Czy Ra skomentowałby to?
	91.19 Pytający Po drugie, mamy różdżkę, która była postrzegana jako siła woli. Czy Ra skomentowałby to?
	91.20 Pytający Ręka skierowana w dół była postrzegana jako poszukiwanie od wewnątrz, a nie zewnętrznie aktywnej dominacji nad światem materialnym. Czy Ra skomentowałby to?
	91.21 Pytający Kwadratowa klatka może przedstawiać materialną iluzję, niemagiczny kształt. Czy Ra skomentowałby to?
	91.22 Pytający Ciemny obszar wokół kwadratu byłby wtedy ciemnością podświadomości. Czy Ra skomentowałby to?
	91.23 Pytający Część w szachownicę reprezentowałaby biegunowość?
	91.24 Pytający Ptak jest posłańcem, po którego ręka sięga w dół, aby go uwolnić. Czy Ra może to skomentować?
	91.25 Pytający Gwiazda mogłaby reprezentować potęgującą siłę podświadomości. Czy to jest poprawne?
	91.26 Pytający Czy są jakieś inne dodatki do karty numer jeden, poza gwiazdą, które mają inne niż podstawowe archetypowe aspekty?
	91.27 Pytający Kielich może przedstawiać mieszankę namiętności pozytywnych i negatywnych. Czy Ra mógłby skomentować, proszę?
	91.28 Pytający Wydaje się że jest kielich, który mamy jako zawierający mieszankę pozytywnych i negatywnych wpływów. Jednak osobiście w to wątpię. Czy Ra mógłby skomentować, proszę?
	91.29 Pytający Jaki był oryginalny obraz?
	91.30 Pytający Czy była to więc reprezentacja czekającej na posmakowanie przez Matrycę Umysłu polaryzacji?
	91.31 Pytający Wymieniłem tutaj miecz jako walkę. Nie jestem pewien, czy cokolwiek na tym schemacie mogę nazwać mieczem. Czy Ra skomentowałby to?
	91.32 Pytający Wymieniłem monetę jako wykonaną pracę. Mam też wątpliwości co do istnienia monety na tym schemacie. Czy Ra skomentowałby to?
	91.33 Pytający I wreszcie Magik reprezentuje świadomy umysł. Czy to jest poprawne?
	91.34 Pytający Czy to wszystkie elementy tego pierwszego archetypu?
	91.35 Pytający Jak wiedza o aspektach archetypowego umysłu jest wykorzystywana przez jednostkę do przyspieszenia jej ewolucji?
	91.36 Pytający A zatem mówisz, że (jeśli dobrze rozumiem to, co właśnie powiedziałeś), że świadomy umysł może być wypełniony niemal nieskończoną liczbą pojęć, ale jest zestaw podstawowych pojęć które są tym, co nazwałbym ważnymi po prostu dlatego, że ...
	91.37 Pytający Więc dla osoby, która chce świadomie poszerzyć swoją własną ewolucję, umiejętność rozpoznawania i wykorzystywania archetypów byłaby korzystna w uporządkowaniu tego, czego chciał szukać i tego, co znalazł – i to które wówczas uznano by z...
	91.38 Pytający Skoro jesteśmy na końcu Matrycy Umysłu, zapytam tylko, czy jest coś, co możemy zrobić, aby poprawić kontakt lub sprawić by instrument czuł się bardziej komfortowo?

	Sesja 92.
	8 lipca 1982
	92.0 Ra Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.
	92.1 Pytający Czy mógłbyś najpierw podać mi stan instrumentu?
	92.2 Pytający Czy istnieje jakaś konkretna przyczyna takiego stanu rzeczy i czy mógłbyś nam powiedzieć, co to jest, jeśli tak?
	92.3 Pytający Próbowaliśmy wymyślić, jak zapewnić instrumentowi wirującą wodę, co mamy nadzieję zrobić już niedługo. Czy jest coś, co możemy zrobić, aby poprawić tę sytuację?
	92.4 Pytający Jaka jest obecna sytuacja z negatywnym gościem piątej gęstości, którego mamy [niesłyszalny]?
	92.5 Pytający Co go skłoniło do powrotu?
	92.6 Pytający Czy jest coś, co możemy zrobić z dolegliwościami żołądkowymi lub zaparciami instrumentu?
	92.7 Pytający W ostatniej sesji omawialiśmy pierwszą kartę tarota typu egipskiego. Czy są jakieś zniekształcenia w naszych kartach (które opublikujemy w książce, jeśli to możliwe), których Ra pierwotnie nie zamierzał, z wyjątkiem gwiazdy, o której wie...
	92.8 Pytający Więc mówisz, że karty, które tutaj mamy są najlepszymi dostępnymi kartami w naszej obecnej iluzji na ten moment?
	92.9 Pytający Chciałabym pokusić się o analogię do pierwszego archetypu w tym, że kiedy dziecko rodzi się po raz pierwszy i wchodzi w tę gęstość doświadczenia, zakładam wtedy, że Matryca jest nowa i niezniekształcona, oddzielona od Wzmacniacza i gotow...
	92.10 Pytający Przeczytam tutaj kilka stwierdzeń i poproszę o komentarz Ra do wypowiedzi.
	92.11 Pytający W takim razie dzieje się tak dlatego, że Wzmacniacz Umysłu jest bezpośrednio połączony, poprzez korzenie drzewa umysłu, z umysłem archetypowym i z Logosem, który go stworzył, oraz dlatego, że zasłona pomiędzy Matrycą i Wzmaczniaczem Umy...
	92.12 Pytający W takim razie mówisz, że źródłem zaprogramowanego katalizatora przedinkarnacyjnego jest Wzmaczniacz Umysłu?
	92.13 Pytający Dziękuję. Po trzecie: Tak jak Wolna Wola korzysta z inteligentnej nieskończoności, która owocuje inteligentną energią, która następnie skupia i tworzy gęstości tej oktawy doświadczenia, Wzmacniacz Umysłu wykorzystuje swoje połączenie z ...
	92.14 Pytający Po czwarte: Kiedy Katalizator Umysłu jest przetwarzany przez istotę, Doświadczenie Umysłu jest rezultatem. Czy to jest poprawne?
	92.15 Pytający Dynamiczny proces pomiędzy Matrycą, Wzmacniaczem, Katalizatorem i Doświadczeniem Umysłu tworzy naturę umysłu lub Sygnifikator Umysłu. Czy to jest poprawne?
	92.16 Pytający Kiedy istota uświadamia sobie ten proces, programuje to działanie przed inkarnacją. Czy to jest poprawne?
	92.17 Pytający Dziękuję. I wreszcie: gdy każde centrum energetyczne zostaje aktywowane i zrównoważone, Transformacja Umysłu jest wzywana coraz częściej. Kiedy wszystkie centra energetyczne są aktywowane i zrównoważone w minimalnym stopniu, następuje k...
	92.18 Pytający Wracając więc do mojej analogii – a raczej przykładu – noworodka z niezniekształconą Matrycą, ten noworodek ma swoją podświadomość zasłoniętą przed Matrycą. Drugi archetyp, Wzmacniacz Umysłu, zadziała w pewnym momencie przez – nie powie...
	92.19 Pytający Czy wszystkie czynności jakie posiada istota, doświadczając rzeczy ze stanu niemowlęctwa, są funkcją Wzmacniacza Umysłu?
	92.20 Pytający Matryca Umysłu jest na karcie przedstawiona jako mężczyzna, a Wzmacniacz jako kobieta. Czy Ra mógłby powiedzieć, dlaczego tak jest i jak to wpływa na te dwa archetypy?
	92.21 Pytający Karta numer dwa, Wzmacniacz Umysłu: widzimy kobietę siedzącą na prostokątnym bloku. Jest zasłonięta i między dwoma filarami, które wydają się być identycznie pokryte rysunkami, ale jeden znacznie ciemniejszy od drugiego. Zakładam, że we...
	92.22 Pytający Zakładam, że siedzi pomiędzy różnokolorowymi kolumnami, jedna po jej lewej, druga po jej prawej (ciemna jest po jej lewej), aby wskazać na tej pozycji równe szanse, można powiedzieć, że wzmocnienie umysłu ma być ścieżką negatywną lub po...
	92.23 Pytający Innymi słowy, ta szczególna iluzja ma za podstawę biegunowość, co może być reprezentowane przez strukturalne znaczenie tych kolumn. Czy to jest poprawne?
	92.24 Pytający Wydaje mi się, że rysunki na każdej z tych kolumn są identyczne, ale kolumna lewa, czyli ta po lewej stronie Kapłanki, została znacznie ciemniej zacieniona wskazując, że wydarzenia lub doświadczenia mogą być identyczne we wcieleniu, ale...
	92.25 Pytający Wydaje się, że na kolanach Kapłanki znajduje się książka, która jest do połowy ukryta za szatą lub materiałem zakrywającym jej prawe ramię. Wydawałoby się, że wskazuje to, że wiedza jest dostępna, jeśli zasłona jest zdjęta, ale jest nie...
	92.26 Pytający Czy są jakieś inne części tego obrazu, które nie zostały podane przez Ra?
	92.27 Pytający Fakt, że Kapłanka siedzi na prostokątnym pudełku wskazuje mi, że Wzmacniacz Umysłu dominuje lub jest ponad iluzją materialną. Czy to jest w jakiś sposób poprawne?
	92.28 Pytający Czy półksiężyc na koronie reprezentuje podatność podświadomego umysłu?
	92.29 Pytający Czy symbol na przodzie koszuli Kapłanki dał Ra?
	92.30 Pytający Czy ten anch oznaczałby zatem znak życia czy materii ożywiającej ducha?
	92.31 Pytający Czy winogrona były przedstawione na tkaninie zakrywającej ramię komunikacji Kapłanki Ra?
	92.32 Pytający Przyjęliśmy je jako wskazujące na płodność podświadomego umysłu. Czy to jest poprawne?
	92.33 Pytający Wydaje się, że ochrona jest tutaj przedstawiona jako znajdująca się po prawej stronie, ale nie po lewej stronie. Czy oznaczałoby to większą ochronę ścieżki pozytywnej niż negatywnej?
	92.34 Pytający Spróbuję więc dać przykład działania Wzmacniacza Umysłu. Czy, gdy niemowlę zyskuje czas we wcieleniu, doświadczy Wzmacniacza oferującego zarówno pozytywne, jak i negatywne potencjalne działania (lub powinienem powiedzieć, myśli) dla doś...
	92.35 Pytający Czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt?

	Sesja 93.
	18 sierpnia 1982
	93.0 Ra Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.
	93.1 Pytający Czy mógłbyś najpierw podać mi stan instrumentu?
	93.2 Pytający Jaka jest pozycja i kondycja naszego negatywnego gościa z piątej gęstości?
	93.3 Pytający Dziękuję. Wcześniej stwierdziliśmy, że podstawą naszej obecnej iluzji jest koncepcja biegunowości. Chciałbym zapytać, skoro zdefiniowaliśmy te dwa bieguny jako służenie innym i służenie sobie, czy istnieje bardziej kompletna, wymowna lub...
	93.4 Pytający A zatem, jeśli dobrze rozumiem, przed procesem zasłaniania polaryzacje elektryczne, polaryzacje promieniowania i absorpcji, wszystkie istniały w jakiejś części stworzenia, ale biegunowość służenia innym/służenia sobie, którą znamy, nie e...
	93.5 Pytający Czy mógłbyś mnie poprawić?
	93.6 Pytający Mogę zatem poczynić analogię, że gdy pojawia się polaryzacja w atmosferze, która powoduje burze, błyskawice i dużo aktywności, to bardziej żywe doświadczenie można porównać do polaryzacji w świadomości, która tworzy tym bardziej żywe doś...
	93.7 Pytający Z trzecią kartą tarota dochodzimy do pierwszego dodania archetypów po procesie zasłaniania, jak rozumiem. I zakładam, że ten trzeci archetyp jest, że tak powiem, obciążony w taki sposób, aby wywołać, jeśli to możliwe, polaryzację, poniew...
	93.8 Pytający Wydaje się, że na tym rysunku nie ma dużego śladu polaryzacji, z wyjątkiem możliwego zabarwienia wielu kielichów w kole. Część z nich jest w kolorze czarnym, a część kielichów jest biała. Czy oznaczałoby to, że każde doświadczenie zawier...
	93.9 Pytający Nogi istoty wydają się być na niestabilnej platformie, która jest ciemna z tyłu i jasna z przodu. Domyślam się, że prawdopodobnie to wskazuje, że istota stojąca na tym może kołysać się w dowolnym kierunku, w lewo lub w prawo. Czy to jest...
	93.10 Pytający Ptak, jak mniemam, może być posłańcem, dwie ścieżki przedstawione przez położenie skrzydeł, przynosząc katalizator, który może być użyty do polaryzacji na którąś ze ścieżek. Czy to jest w jakiś sposób poprawne?
	93.11 Pytający Chciałbym dostać, jeśli to możliwe, przykład działania, które nazywamy Katalizatorem Umysłu u konkretnej osoby przechodzącej ten proces. Czy Ra mógłby podać przykład?
	93.12 Pytający Zatem obecnie otrzymujemy katalizator umysłu, ponieważ jesteśmy świadomi komunikacji Ra, a katalizator ciała, ponieważ nasze ciało wyczuwa wszystkie sygnały wejściowe do ciała, tak jak to rozumiem. Ale czy Ra mógłby wtedy opisać kataliz...
	93.13 Pytający Czy miałbym rację mówiąc, że archetypem dla Katalizatora Umysłu jest model Logosu dla jego najskuteczniejszego planu działania lub użycia lub działania katalizatora umysłu?
	93.14 Pytający Wtedy adept, zapoznając się w każdym przypadku z archetypem Logosu, mógłby najefektywniej wykorzystać plan ewolucji Logosu. Czy to jest poprawne?
	93.15 Pytający Zatem Ra przedstawił obrazy, które znamy teraz jako tarot, aby ówcześni egipscy adepci mogli przyspieszyć swój rozwój osobisty. Czy to prawda i czy był jakiś inny powód, dla którego Ra przedstawiał te obrazy?
	93.16 Pytający Czy są jakieś inne zastosowania tych obrazów lub kart tarota w jakikolwiek inny sposób niż to, o którym właśnie wspomniałem?
	93.17 Pytający Szczególnie myślałem o tym, że Ra na wcześniejszej sesji mówił o tarocie jako systemie wróżenia. Czy mógłbyś mi powiedzieć, co miałeś na myśli mówiąc to?
	93.18 Pytający Trzecia karta również pokazuje różdżkę (zakładam, że jest) w prawej ręce; kula u góry ma okrągły magiczny kształt. Czy w jakikolwiek sposób słusznie zgaduję, że Katalizator Umysłu sugeruje możliwe ewentualne użycie magii przedstawionej ...
	93.19 Pytający Czy fakt, że ubranie istoty jest przezroczyste, wskazuje na półprzepuszczalność zasłony dla procesu katalitycznego umysłu?
	93.20 Pytający Właśnie zastanawiałam się, czy przezroczystość garderoby na trzeciej karcie wskazuje na półprzepuszczalność zasłony między świadomością a podświadomością?
	93.21 Pytający Nie mogę zrozumieć znaczenia węży, które zdobią głowę istoty na tym rysunku. Czy są one od Ra, a jeśli tak, to co oznaczają?
	93.22 Pytający Czy wąż ma jakieś znaczenie? Czy istnieje jakaś polaryzacja węża, którego doświadczamy w tej iluzji?
	93.23 Pytający Czy jest jakiś inny aspekt tej trzeciej karty, który Ra mógłby w tej chwili skomentować?
	93.24 Pytający Zakładam, że masz na myśli jedno pełne pytanie i zadam to pytanie: Chciałbym poznać znaczenie kształtu ancha, a jeśli to za dużo na odpowiedź zapytam tylko, czy jest coś, co możemy zrobić, aby instrument czuł się bardziej komfortowo lub...

	Sesja 94.
	26 sierpnia 1982
	94.0 Ra Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikuję się teraz.
	94.1 Pytający Czy mógłbyś najpierw podać mi stan instrumentu?
	94.2 Pytający Mam tu pytania od instrumentu. Po pierwsze: „Czy nasz przyjaciel z piątej gęstości jest odpowiedzialny za skrajne zniekształcenie instrumentu w kierunku bólu podczas i tuż po sesjach?”
	94.3 Pytający Czy jest coś, co możemy zrobić, czego nie robimy, aby zaradzić tej sytuacji, aby instrument nie odczuwał tego bólu lub aż tak bardzo?
	94.4 Pytający Od razu przychodzi mi na myśl instrument, który ma na sobie długą bieliznę pod szatą, którą teraz nosi i niezwykle lekką, białą narzutę. Czy to byłoby satysfakcjonujące?
	94.5 Pytający W swoim oświadczeniu, tuż na początku, powiedziałeś „niewystarczająca twoja praca” i było słowo, którego w ogóle nie zrozumiałem. Czy znasz słowo, które próbuję zrozumieć?
	94.6 Pytający Zatem będziemy musieli poczekać, aż przepiszemy materiał. Zakładam, że nasz negatywny przyjaciel z piątej gęstości nie powoduje zniekształceń przez cały czas tylko dlatego, że chce podkreślić fakt, że instrument zostanie zniekształcony t...
	94.7 Pytający Czy mógłbyś mi powiedzieć, dlaczego czułem się tak bardzo zmęczony przy kilku ostatnich okazjach?
	94.8 Pytający Dziękuję. Naprawdę nie chciałem wracać do poprzedniego materiału. Powinienem był sformułować pytanie dokładniej, aby... tego się spodziewałem. Próbowałem uzyskać potwierdzenie, na to co  podejrzewam. Od teraz będę bardziej ostrożny w zad...
	94.9 Pytający Potem mówi: „Jeżeli tak jest, to wydaje się to być częścią zagadki o sposobie bycia, o którym mówił Ra. Obawiam się, że jeśli nie uda mi się pracować nad moimi ludzkimi zniekształceniami, będę odpowiedzialna za utratę kontaktu. Jednak ró...
	94.10 Pytający Na poprzedniej sesji padło stwierdzenie, że wiele jest przesłonięte dla nawet pozornie wyraźnej obserwacji. Czy Ra rozwinąłby to, co oznaczało to stwierdzenie? Zakładam, że oznacza to zasłonięcie tego wszystkiego, co znajduje się poza g...
	94.11 Pytający Narysowałem mały schemat, na którym po prostu pokazuję strzałkę przedstawiającą katalizator przebijający linię pod kątem prostym do strzałki, którą jest zasłona, a następnie osadzający się w jednym z dwóch magazynów: jeden który nazwałb...
	94.12 Pytający Wydaje mi się, że Doświadczenie Umysłu działałoby w taki sposób, aby zmienić naturę zasłony, tak aby katalizator został przefiltrowany, aby był bardziej akceptowalny w uprzedzeniu, które jest coraz częściej wybierane przez istotę. Na pr...
	94.13 Pytający Wtedy zaprojektowany przez Logos mechanizm działania katalizatora skutkującego doświadczeniem miał być samoprzyspieszający w tym sensie, że wytworzy ten proces, że tak powiem, zmiennej przepuszczalności, który był funkcją wybranej ścież...
	94.14 Pytający Potrafię zrozumieć, używając znowu kiepskiego określenia, konieczność archetypu dla Katalizatora lub modelu dla Katalizatora Umysłu, ale jaki jest powód posiadania planu lub modelu Doświadczenia Umysłu inny niż ten prosty model podwójne...
	94.15 Pytający W czwartym archetypie karta przedstawia mężczyznę, którego ciało jest zwrócone do przodu. Zakładam, że świadczy to o tym, że Doświadczenie Umysłu sięgnie po katalizator. Niemniej jednak, twarz jest po lewej stronie, co wskazuje na to, ż...
	94.16 Pytający Doświadczenie siedzi na kwadracie materialnej iluzji, który jest pokolorowany znacznie ciemniej niż na karcie trzeciej. Jednakże w środku jest kot. Domyślam się, że w miarę zdobywania doświadczenia rozumie się drugą gęstość iluzji, a ne...
	94.17 Pytający Jakie było ostatnie słowo, które przekazał Ra? Nie dosłyszałem go.
	94.18 Pytający Na karcie trzeciej stopy kobiecej istoty znajdują się na niestabilnej platformie, co swoim kolorem oznacza podwójną biegunowość. Na karcie czwartej wskazana jedna stopa wskazuje, że jeśli męski byt stanie na palcu, będzie starannie zrów...
	94.19 Pytający Wydaje mi się, że z konfiguracji tego męskiego bytu na karcie czwartej – który patrzy w lewo, a prawa stopa jest skierowana w lewo – ta karta wskazywałaby, że musisz być w pozycji obronnej w stosunku do ścieżki lewej ręki, bez potrzeby ...
	94.20 Pytający Magiczny kształt znajduje się na prawym brzegu karty, wskazując mi, że znaczenie duchowe znajduje się na prawym brzegu karty, wskazując mi, że doświadczenie duchowe byłoby ścieżką po prawej stronie. Czy Ra mógłby to skomentować?
	94.21 Pytający Teraz zarówno trzeci, jak i czwarty archetyp, jak ja to widzę, współpracują ze sobą wyłącznie w celu stworzenia biegunowości w możliwie najefektywniejszy sposób. Czy to jest poprawne?
	94.22 Pytający A zatem przed procesem zasłaniania to, co nazywamy katalizatorem po zasłonięciu, nie było katalizatorem po prostu dlatego, że nie tworzyło skutecznie polaryzacji; ponieważ ten proces ładowania, można by powiedzieć, że nakreśliłem diagra...
	94.23 Pytający Dziękuję. Następnie spodziewamy się, że na karcie numer cztery zobaczymy wynik działania katalitycznego, a tym samym lepszą definicję między ciemnymi i jasnymi obszarami. Na tej karcie zauważamy, że w niektórych obszarach jest ona zdecy...
	94.24 Pytający Ptak na karcie trzeciej wydaje się być teraz zinternalizowany w centrum bytu na karcie czwartej, ponieważ zmienił się z — lot osiągnął wtedy swój cel i stał się częścią, centralną częścią doświadczenia. Czy Ra mógłby to skomentować?
	94.25 Pytający Domyślam się, że ptak oznacza, że komunikacja, która pojawia się jako katalizator wskazany na karcie trzeciej, jest akceptowana przez kobietę i wykorzystywana, staje się częścią doświadczenia. Wcale nie jestem tego pewien. Czy mam rację?
	94.26 Pytający Będę musiał nad tym popracować.
	94.27 Pytający Ptak znajduje się w okręgu z przodu istoty na karcie czwartej. Czy miałoby to takie samo znaczenie jak okrągła część ancha?
	94.28 Pytający Istota z karty czwartej nosi spódnicę o dziwnym kształcie. Czy ma znaczenie kształt tej spódnicy?
	94.29 Pytający Spódnica jest rozciągnięta w kierunku lewej ręki, ale nieco krótsza w kierunku prawej. Po lewej stronie u pasa istoty wisi czarna torba. Wydaje mi się, że ta czarna torba ma znaczenie zdobywania dóbr materialnych, bogactwa w ramach ście...
	94.30 Pytający Chciałbym tylko stwierdzić, że ta karta, będąc mężczyzną, wskazywałaby, że w miarę zdobywania doświadczenia umysł staje się motywatorem lub tym, co sięga lub „robi” więcej niż zwykłe doświadczanie przed działaniem katalitycznym. Oznacza...

	Sesja 95.
	2 września 1982
	95.0 Ra Jestem Ra. Pozdrawiam was, moi przyjaciele, w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.
	95.1 Pytający Czy mógłbyś najpierw podać mi stan instrumentu?
	95.2 Pytający Dziękuję. Jaka jest sytuacja w odniesieniu do naszego negatywnego współpracownika z piątej gęstości?
	95.3 Pytający Wydaje się, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że przeniesiemy się stąd do innego miejsca zamieszkania. Jeśli powinniśmy przenieść się z tej rezydencji i przestać używać tego pokoju do pracy z Ra, czy istnieje jakiś magicznie odpowi...
	95.4 Pytający Dziękuję. Nowy pokój, który wybierzemy, będzie oczywiście starannie posprzątany, a zmatowione powierzchnie dobrze wykonane. Przed pracą użyjemy również Rytuału Wypędzającego Pomniejszego Pentagramu. Czy jest coś jeszcze, co Ra mógłby zas...
	95.5 Pytający Zakładam, że wodę święconą przygotowalibyśmy tak samo jak wodę do picia przez instrument po sesji, a następnie tą wodą przecierali okna i drzwi... prawdopodobnie trzeba to zrobić w wiadrze. I chciałbym wiedzieć, czy to jest poprawne i co...
	95.6 Pytający Zakładam, że masz na myśli, że sól powinniśmy kłaść tylko na drzwiach zewnętrznych, a nie na drzwiach wewnętrznych domu. Czy to jest poprawne?
	95.7 Pytający Pozwól mi sprawdzić, czy scenariusz jest poprawny. Powtórzę moją wersję tego. Czosnek, świeżo ścięty czosnek powiesilibyśmy w obszarze barku oraz w obszarze sypialni przylegającym do kuchni. Posolilibyśmy wszystkie parapety okienne i wsz...
	95.8 Pytający Czy jakiekolwiek inne miejsce jest bardziej odpowiednie do wieszania czosnku w pokojach; na przykład nad oknami czy coś takiego? Wiem, że ma wisieć w okolicy baru, ale chodziło mi o sypialnię. Czy istnieje inne bardziej odpowiednie miejsce?
	95.9 Pytający Dobra, rozumiem, że czosnek ma być używany przy barze i w sypialni, która jest blisko kuchni i ma wyjście na zadaszenie. Jeśli się nie mylę, to jedyne dwa miejsca, w których można użyć czosnku: bar i to pomieszczenie z wyjściem na wiatę....
	95.10 Pytający Chcielibyśmy wybrać najbardziej odpowiednie pomieszczenie do uświęcenia dla kontaktu Ra. I nie będziemy korzystać z tej sypialni, mimo że ją posprzątaliśmy. Wyobrażam sobie, że lepiej byłoby jej nie używać. Nie jestem pewny. Ale czy jes...
	95.11 Pytający Zakładam, że nowo wybrane miejsce spełnia parametry dla najlepszego kontaktu na zewnątrz domu i pytałbym w tym momencie Ra, czy są jakieś sugestie odnośnie zewnętrza domu?
	95.12 Pytający Na jednym końcu domu znajdują się cztery boksy, które były zajęte przez konie. Czy byłoby właściwe lub konieczne modyfikowanie w jakikolwiek sposób stanu tego obszaru, mimo że znajduje się on poza częścią mieszkalną domu?
	95.13 Pytający Czy jest jakiś inny komentarz by zamknąć ten obszar pytań na temat nowej lokalizacji, który Ra mógłby zrobić, inny niż komentarze już zgłoszone do nowej lokalizacji lub jakiejkolwiek jej części?
	95.14 Pytający Wyobrażam sobie tekturowy lejek o długości około trzech stóp, a następnie mniejszy tekturowy lejek o tej samej konfiguracji wewnątrz tego lejka; czosnek umieszczony między dwiema kartonowymi powierzchniami, tak aby czosnek był w rzeczyw...
	95.15 Pytający Czy aby zrobić ten lejek ząbków czosnku, czy siatka druciana, taka jak siatka dla drobiu, która ma małe calowe oczka kwadratowe, lub coś podobnego w kształcie stożka, do którego przyczepiony jest czosnek wszystko wokół niego, z małym ko...
	95.16 Pytający Czy jest jakaś inna rzecz, którą możemy zrobić, aby przygotować to nowe miejsce na parametry bytu i komunikacji z Ra w naszych własnych warunkach bytowych lub mieszkalnych, które byłyby właściwe, o czym Ra mógłby w tym czasie wspomnieć?
	95.17 Pytający Czy po zrealizowaniu sugestii dotyczących oczyszczenia posesji Ra przewiduje, że nasz kontakt z Ra będzie równie sprawny w odniesieniu do parametrów lokalizacji w tamym konkretnym miejscu, jak w tym konkretnym miejscu?
	95.18 Pytający Dziękuję. Zadano pytanie, które teraz zadam. Czy w przetwarzaniu katalizatora snów istnieje uniwersalny język nieświadomego umysłu, który można wykorzystać do interpretacji znaczenia snów? A może każda istota ma unikalny język nieświado...
	95.19 Pytający Dziękuję. Podczas ostatniej sesji powiedziałeś, że niedojrzały mężczyzna spotyka kobietę w związku z tym, co wydarzyło się z powodu zasłony: że wymiana informacji była zupełnie inna. Czy mógłbyś podać przykład wymiany informacji przed z...
	95.20 Pytający Dla warunku spotkania po procesie zasłaniania, którakolwiek istota wybierze jako funkcję swoich wcześniejszych uprzedzeń (lub, powiem, wybierze jako funkcję karty czwartej, Doświadczenie) sposób, w jaki podejdzie lub poradzi sobie z syt...
	95.21 Pytający Na karcie czwartej podczas ostatniej sesji mówiliśmy o kształcie spódnicy i przyszło nam do głowy, że spódnica istoty reprezentującej archetyp Doświadczenia jest przedłużona w lewo, aby wskazać, że inne jaźnie nie byłyby w stanie zbliży...
	95.22 Pytający I wydaje się, że kwadrat, na którym siedzi istota, który jest prawie całkowicie czarny, jest reprezentacją materialnej iluzji, a biały kot strzeże prawej ścieżki, która jest teraz oddzielona w doświadczeniu od lewej strony. Czy Ra skome...
	95.23 Pytający Chciałem powiedzieć, że istota jest chroniona na prawej ścieżce (po jej wybraniu) przed skutkami materialnej iluzji, które mają negatywną polaryzację. Czy Ra skomentowałby to?
	95.24 Pytający Z tego stwierdzenia interpretuję następujące znaczenie: Że jeśli Doświadczenie Umysłu w wystarczającym stopniu wybrało ścieżkę prawej ręki – jako że w wyborze ścieżki prawej ręki dąży się do całkowitej czystości – wówczas zbliża się rów...
	95.25 Pytający Nieraz zastanawiałem się nad działaniem losowego i zaprogramowanego katalizatora w stosunku do istoty o bardzo silnej polaryzacji pozytywnej lub negatywnej. Czy któraś z nich byłaby w dużym stopniu wolna od losowych katalizatorów, takic...
	95.26 Pytający Czy mam zatem rozumieć, że nie ma żadnej ochrony, jeśli Doświadczenie Umysłu stało się negatywne i podąża się negatywną ścieżką? Każdy losowy katalizator może wpływać na osobę spolaryzowaną negatywnie w zależności od statystycznej natur...
	95.27 Pytający Możliwość, że nogi istoty z karty czwartej znajdują się w przybliżeniu pod kątem prostym, powiązano z tesseraktem92F  — wspomnianym w znacznie wcześniejszej sesji przez Ra93F  — jako kierunkiem transformacji z przestrzeni/czasu do czasu...
	95.28 Pytający Czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt?

	Sesja 96.
	9 września 1982
	96.0 Ra Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.
	96.1 Pytający Czy mógłbyś najpierw podać mi stan instrumentu?
	96.2 Pytający Czy mógłbyś mi podać przyczynę osłabienia energii fizycznej i życiowej?
	96.3 Pytający Czy to zagrożenie, że tak powiem, nadal istnieje, a jeśli tak, czy jest coś, co możemy zrobić, aby je złagodzić?
	96.4 Pytający Instrument pyta, skoro ma to związek z tym domem, to czy ten dom może zostać przekształcony przez malowanie i sprzątanie? Jesteśmy w stanie podjąć... to znaczy nie planujemy kłaść wszystkich nowych dywanów. Czy dywany, które są tam obecn...
	96.5 Pytający Sekwencja zdarzeń, którą rozważam, którą łatwo zmienić, to najpierw malowanie, potem sprzątanie, potem wstawianie mebli, potem solenie i używanie czosnku. Czy ta sekwencja jest tak dobra jak każda inna sekwencja, czy też inna sekwencja b...
	96.6 Pytający Czy nietypowy dźwięk magnetofonu instrumentu, który pojawił się, gdy próbowała nagrać swój śpiew, był pozdrowieniem od naszego negatywnego współpracownika z piątej gęstości?
	96.7 Pytający Nie było wtedy katalizatora awarii maszyny ze strony żadnego z negatywnych podmiotów. Czy to prawda? Chodzi mi o to, że była to tylko funkcja przypadkowej awarii maszyny. Mam rację?
	96.8 Pytający Jaka była przyczyna tej usterki?
	96.9 Pytający Jak Ra może poznać wszystkie te informacje? To trochę nieistotne pytanie, ale jest dla mnie po prostu zdumiewające, że Ra jest w stanie poznać wszystkie te trywialne rzeczy. Co robisz, poruszasz się w czasie/przestrzeni i badasz problem,...
	96.10 Pytający Masz na myśli, że poruszasz się w czasie/przestrzeni i badasz sytuację w celu określenia problemu. Czy to jest poprawne?
	96.11 Pytający Przepraszam za zadanie nieistotnego pytania. Myślałem o przyszłych czytelnikach i o tym, że byliby całkowicie zdziwieni, jak bardzo...
	96.12 Pytający To wydaje się być związane z koncepcją ptaków jako posłańców w tarocie, a to jest demonstracja tej koncepcji w tarocie, a ja zastanawiałem się nad mechaniką, można powiedzieć, tego typu wiadomości. Zakładam, że jastrząb był posłańcem. I...
	96.13 Pytający Bałem się, że to powiesz. Czy mam rację, zakładając, że jest to ten sam rodzaj komunikacji, który przedstawiono na karcie numer trzy w Katalizatorze Umysłu?
	96.14 Pytający Czy Ra skomentowałby technikę błogosławienia wody, której użyjemy do pokropienia soli? Zakładam, że po prostu spryskujemy wodę bezpośrednio z opuszków palców na linię soli. A także ile ogólnie należy kropić wodą sól? Jak mokro powinniśm...
	96.15 Pytający Zaplanowałem przerysowanie kart tarota, eliminując zbędne dodatki tych, którzy przyszli po początkowym podarowaniu przez Ra. I chciałbym szybko przejść przez te rzeczy, które zamierzam wyeliminować z każdej karty, którą omówiliśmy, i za...
	96.16 Pytający Nie sądziłem, że kiedykolwiek uda nam się usunąć wszystkie zniekształcenia, ale niektóre z nich są bardzo trudne do zinterpretowania ze względu na jakość rysunku. Przeglądając te karty, lepiej rozumiemy, czym są niektóre z tych rzeczy i...
	96.17 Pytający Myślę, że powinienem umieścić ancha w miejsce tej rzeczy, która wygląda trochę jak anch na przodzie kobiety. Czy to jest poprawne?
	96.18 Pytający A co do tego, co nosi na głowie – to chyba trochę zagmatwane. Jaki powinien być tego kształt?
	96.19 Pytający Czy Ra mógłby proszę podać mi wszelkie możliwe informacje dotyczące proporcji wymiarów oraz wymiarów i kształtu ancha, jak powinien być wykonany lub narysowany?
	96.20 Pytający Karta numer trzy, usuniemy wszystkie litery itp. oraz gwiazdki. I zakładam, że byłoby wskazane, aby usunąć wszystkie te małe kielichy na zewnątrz promieni reprezentujących słońce. Czy to jest poprawne?
	96.21 Pytający Na karcie numer cztery usuniemy litery na zewnątrz oraz wszystkie gwiazdy i wydaje się, że znowu mamy sytuację wyjęcia różdżki i włożenia kuli do ręki. Czy to jest poprawne?
	96.22 Pytający Czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt?

	Sesja 97.
	15 września 1982
	97.0 Ra Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.
	97.1 Pytający Czy mógłbyś najpierw podać mi stan instrumentu?
	97.2 Pytający Jaka jest sytuacja z naszym negatywnym przyjacielem z piątej gęstości?
	97.3 Pytający Rozważałem wygląd jastrzębia i dokonałem tej analizy ptaka na karcie trzeciej:
	97.4 Pytający Czy powodem tego braku komentarza jest Pierwsze Zniekształcenie?
	97.5 Pytający Przeanalizowałem jastrzębia, którego zobaczyłem zaraz po powrocie z domu w Atlancie jako wiadomość (najprawdopodobniej od mojego wyższego ja) wskazującą, że plan przeprowadzki nie był najlepszy, nie był zbyt właściwy, ponieważ bez jastrz...
	97.6 Pytający Czy Ra może nam powiedzieć o źródle niezwykłego zapachu w tym pokoju dziś rano?
	97.7 Pytający Jestem obecnie w trudnej sytuacji do podjęcia decyzji, przede wszystkim z powodu pojawienia się wspomnianego jastrzębia po powrocie z Atlanty. Jedynym celem o jakiejkolwiek wartości jest praca, którą wykonujemy, która obejmuje nie tylko ...
	97.8 Pytający Czy są jakieś elementy w pierwszych czterech kartach, które nie są intencją Ra, które moglibyśmy usunąć, aby przedstawić mniej zagmatwaną kartę podczas tworzenia naszych nowych rysunków?
	97.9 Pytający Prawdopodobnie nie wyraziłem tego tak, jak chciałem, czyli: już ustaliliśmy, jakie przedmioty należy usunąć z pierwszych czterech kart. Pytanie brzmiało: czy przegapiłem coś, co powinno zostać usunięte, co nie było pierwotnym zamiarem Ra...
	97.10 Pytający Dziękuję. Karta numer pięć, Znacznik Umysłu, wskazuje, po pierwsze, jak ja to widzę, po prostu mężczyznę w prostokątnej strukturze. Sugeruje mi to, że istota umysłu w trzeciej gęstości jest dobrze związana z iluzją, co sugeruje również ...
	97.11 Pytający Istota spogląda w lewo, wskazując, że umysł ma tendencję do łatwiejszego dostrzegania negatywnego katalizatora lub negatywnej esencji swojego otoczenia. Czy Ra skomentowałby tę obserwację?
	97.12 Pytający Na dole siedzenia znajdują się dwie małe istoty, jedna czarna i jedna biała. Najpierw zapytałbym Ra: czy ten rysunek jest poprawny w kolorystyce? Czy czarny znajduje się we właściwej pozycji w stosunku do oryginalnych rysunków Ra?
	97.13 Pytający Czerwone zabarwienie jest więc dla mnie zagadką. Pierwotnie zdecydowaliśmy, że reprezentują one polaryzację umysłu, pozytywną lub negatywną, ponieważ jego znacząca jaźń byłaby albo istotna jako jedna, albo druga polaryzacja. Czy Ra skom...
	97.14 Pytający Czy—
	97.15 Pytający Jaki był charakter problemu? Co go spowodowało?
	97.16 Pytający Zastanawiałem się, dlaczego ciemna istota znajduje się po prawej stronie karty, jeśli chodzi o postać męską, który jest Sygnifikatorem, a jasna, biała istota po lewej. Czy mógłbyś to skomentować po spowodowaniu kaszlu u instrumentu, pro...
	97.17 Pytający Osiem kartuszy na dole prawdopodobnie oznaczałoby centra energetyczne i ewolucję przez te centra... możliwość polaryzacji pozytywnej lub negatywnej ze względu na biało-czarne zabarwienie figur. Czy Ra skomentowałby to po spowodowaniu ka...
	97.18 Pytający Czy symbole na awersie każdego z tych małych kartuszów, takie jak ptaki i inne symbole, mają znaczenie na tej karcie, które mają wartość przy rozważaniu archetypu? Czy odpowiedziałbyś na to po spowodowaniu kaszlu u instrumentu?
	97.19 Pytający Dziękuję. Pomyślałem, że skrzydła u góry karty mogą wskazywać na ochronę ducha nad procesem ewolucji. Czy Ra skomentowałby to po spowodowaniu kaszlu u instrumentu?
	97.20 Pytający Nie musisz odpowiadać, jeśli chcesz zakończyć teraz dla dobra instrumentu, ale czy jest coś, co możemy zrobić, aby poprawić kontakt lub sprawić by instrument czuł się bardziej komfortowo?

	Sesja 98.
	24 września 1982
	98.0 Ra Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.
	98.1 Pytający Czy mógłbyś najpierw podać mi stan instrumentu?
	98.2 Pytający Wyeliminowaliśmy naszą medytację przed sesją. Czy Ra skomentowałby to?
	98.3 Pytający Domyśliłem się, że prawdopodobnie podczas tej medytacji przed pracą nasz negatywny przyjaciel z piątej gęstości wykorzystał ją do wywołania reakcji alergicznych oraz innych w instrumencie. Czy miałem rację, czy nie?
	98.4 Pytający Czy pozdrowienie było tak skuteczne, jak gdyby medytacja została wykonana?
	98.5 Pytający Mam pytanie od instrumentu. Ona pyta: „Czy Ra może nam powiedzieć, jakie czynniki pozwalają naszemu negatywnemu towarzyszowi z piątej gęstości nadal pozdrawiać instrument w okolicy gardła, a także innymi niezwykłymi doznaniami, takimi ja...
	98.6 Pytający Dziękuję. Drugie pytanie brzmi: „Nasz najstarszy kot, Gandalf, ma narośl w pobliżu kręgosłupa. Czy jest jakiś czynnik, który sprawia, że chirurgiczne usunięcie narośli jest mniej odpowiednie niż chirurgiczne usunięcie narośli, które pr...
	98.7 Pytający Czy mógłbyś wyjaśnić powód, dla którego mówisz „Pamiętajcie, że jest zdatna do zbioru w trzeciej gęstości” i powiedz mi, czy masz jakieś inne konkretne zalecenia w odniesieniu do proponowanej operacji narośli?
	98.8 Pytający Czy jest jakieś dodatkowe zalecenie, które Ra mógłby sformułować w odniesieniu do proponowanej operacji?
	98.9 Pytający Zastanawiałem się, czy słusznie założyłem, że przyczyną narośli był stan złości u kota Gandalfa z powodu wprowadzenia do jego otoczenia nowych kotów. Czy miałem rację?
	98.10 Pytający Czy u kota Gandalfa są obecnie jakieś inne zmiany nowotworowe?
	98.11 Pytający Czy możemy je złagodzić, a jeśli tak, to jak i gdzie one są?
	98.12 Pytający Czy jest coś, co możemy zrobić, aby złagodzić te problemy – poza chirurgią – co przyniosłoby dobry efekt, aby pomóc Gandalfowi je złagodzić?
	98.13 Pytający Czy kot Fairchild ma podobny problem?
	98.14 Pytający Czy konieczne było, aby kot Gandalf był kompleksem umysłu/ciała/ducha, którego można zebrać w trzeciej gęstości, by gniew wywołał raka?
	98.15 Pytający Zatem każdy kompleks umysłu/ciała/ducha może zachorować na raka w wyniku złości. Czy to jest poprawne?
	98.16 Pytający Dla nas to zupełnie w porządku. Ten dźwięk pojawia się po czterdziestu pięciu minutach, ponieważ taśma ma czterdzieści pięć minut na stronie.
	98.17 Pytający Zastanawiałem się, czy to będzie odpowiedni moment na zakończenie, skoro jakiś czas temu magnetofon kliknął?
	98.18 Pytający Uważam, że powinniśmy być blisko utrzymania fizycznej energii instrumentu. I zapytam, czy jest coś, co możemy zrobić, aby poprawić kontakt lub sprawić, by instrument czuł się bardziej komfortowo?

	Sesja 99.
	18 listopada 1982
	99.0 Ra Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.
	99.1 Pytający Proszę o podanie stanu instrumentu?
	99.2 Pytający Jakie środki spożywcze wywołują reakcję alergiczną?
	99.3 Pytający Instrument pyta, czy będzie w porządku trzymanie małego złotego krzyżyka podczas jednej z tych sesji, czy też spowoduje to jakieś niewskazane zniekształcenie?
	99.4 Pytający Czy jest coś jeszcze, co należy zrobić dla lub przez instrument, aby usunąć magiczne działanie przez naszego negatywnego towarzysza z piątej gęstości lub jakiekolwiek jego następstwa z obszaru jej gardła?
	99.5 Pytający Na koniec, ze wstępnych pytań, jedno od Jima brzmiące: „Przez ostatnie trzy tygodnie często byłem na granicy złości i frustracji, miałem prawie ciągły tępy ból w moim centrum promienia indygo i czułem się całkiem wyczerpanym z energii. C...
	99.6 Pytający Mamy teraz dodatkowy zestaw obrazków tarota. Nazywamy je obrazami Królewskiej Drogi, bo tak nazywa się książka, z której pochodzą. Są podobne, ale w niektórych przypadkach różnią się od obrazów C.C. Zaina. Który z tych dwóch zestawów jes...
	99.7 Pytający Jedynym problemem jest coś, co na pewno jest całkiem obce sposobowi myślenia Ra, który nazywa się „prawami autorskimi”. Nie byliśmy w stanie uzyskać przywilejów dotyczących praw autorskich od wydawców kart, z którymi zaczęliśmy, i będzie...
	99.8 Pytający Dziękuję. Kartę numer sześć postrzegam jako Przemianę Umysłu; skrzyżowane ramiona mężczyzny reprezentujące transformację, transformacja jest możliwa zarówno w kierunku lewej, jak i prawej ścieżki; ścieżka jest przyzywana lub prowadzona p...
	99.9 Pytający W poprzedniej sesji wspomniałeś o wykorzystaniu czterdziestopięciominutowej przerwy magnetofonu jako sygnału do zakończenia sesji. Czy to wciąż odpowiedni czas?
	99.10 Pytający W takim razie zadam tylko jedno dodatkowe krótkie pytanie, by zakończyć tę sesję. Czy mogę zapytać, czy Logos tego systemu zaplanował proces parowania się, jak prawdopodobnie przedstawiono na karcie szóstej – nie wiem, czy jest to powią...
	99.11 Pytający Dziękuję. Na zakończenie zapytam tylko, czy jest coś, co możemy zrobić, aby instrument czuł się bardziej komfortowo lub poprawić kontakt?

	Sesja 100.
	29 listopada 1982
	100.0 Ra Jestem Ra. Pozdrawiam was, moi przyjaciele, w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.
	100.1 Pytający Czy mógłbyś najpierw podać mi stan instrumentu?
	100.2 Pytający Dziękuję. Instrument pyta, czy jest jakiś problem z wirującymi wodami, ponieważ po każdej aplikacji ma duże zawroty głowy. Czy Ra mógłby to skomentować, proszę?
	100.3 Pytający Czy Ra mógłby skomentować?
	100.4 Pytający Dziękuję. Czuję się zobowiązany zadać następne, nieco nieistotne pytanie, z powodu prośby pułkownika Stevensa. Ja również, dla własnego podbudowania, chciałbym lepiej zrozumieć wpływ kwarantanny i Pierwszego Zniekształcenia. Czy Ra skom...
	100.5 Pytający Czy to w porządku, żeby pułkownik Stevens otrzymał informację, którą właśnie przekazał nam Ra?
	100.6 Pytający Dziękuję. Kontynuując tarota, chciałbym poczynić dodatkowe spostrzeżenie w odniesieniu do karty szóstej, że ramiona mężczyzny są skrzyżowane, jeżeli kobieta po jego prawej stronie pociągnie go za lewą rękę, w efekcie przechyli go, całe ...
	100.7 Pytający Dziękuję. Prawdopodobnie wrócimy do tej karty w następnej sesji po więcej obserwacji po przestudiowaniu komentarzy Ra. Aby zaoszczędzić i efektywnie wykorzystać czas w tej chwili, zrobię kilka notatek w odniesieniu do karty siódmej.
	100.8 Pytający Fakt, że zasłona jest uniesiona wyżej po prawej stronie niż po lewej stronie wskazuje mi, że adept wybierający biegunowość dodatnią odniesie większy sukces w penetracji zasłony. Czy Ra skomentowałby to?
	100.9 Pytający Wydaje mi się również, że skoro Ra stwierdził na ostatniej sesji, że źródłem wszystkich zniekształceń jest granica punktu widzenia, że sama natura zniekształceń służenia sobie, które tworzą ścieżkę lewej ręki, jest funkcją zasłony i d...
	100.10 Pytający Korona z trzech gwiazd, jak domyślamy się, wskazuje na mistrzostwo i równowagę umysłu, ciała i ducha. Czy to jest w jakiś sposób poprawne?
	100.11 Pytający Istoty (małe czarne lub rdzawe i białe) zostały teraz zmienione tak, że wydają się być sfinksami, co jak zakładamy oznacza, że katalizator został opanowany.
	100.12 Pytający Jest sygnał czterdziestopięciominutowy. Czy Ra sugeruje zakończenie tej sesji, biorąc pod uwagę stan instrumentu i wszystkie inne warunki, które sobie wyznaczyliśmy?
	100.13 Pytający W takim razie zadam jeszcze tylko jedno pytanie i będzie to dotyczyło miecza i berła. Wydawałoby się, że miecz byłby mocą negatywnego adepta wskazującą na kontrolę nad innymi jaźniami, a berło wskazywałoby na moc pozytywnego adepta z j...
	100.14 Pytający Czy byłyby inne dwa odpowiednie przedmioty lub symbole do trzymania dla istoty z karty siódmej w swoich rękach, inne niż te pokazane?
	100.15 Pytający Zachowam to na następną sesję i zapytam, czy jest coś, co możemy zrobić, aby instrument czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt?

	Sesja 101.
	21 grudnia 1982
	101.0 Ra Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.
	101.1 Pytający Czy mógłbyś najpierw podać mi stan instrumentu?
	101.2 Pytający Dziękuję. Co spowodowało obrzęk ciała Jima i co można zrobić, aby go wyleczyć?
	101.3 Pytający Dziękuję. Wygłoszę stwierdzenie dotyczące sposobu, w jaki widzę akcję i proszę o komentarz Ra. Widzę obecną pozycję jako Stwórca znający Siebie obecnie posługujący się pojęciem polaryzacji. Wydaje się, że akcentujemy lub wytwarzamy kata...
	101.4 Pytający Która droga w tym konkretnym przypadku była tą, która wytworzyła katalizator ugryzienia?
	101.5 Pytający Coś mi przyszło do głowy. Domyślam się, że moja choroba w ciągu ostatniego tygodnia była funkcją jakiegoś działania mojego wyższego ja, aby wyeliminować możliwość przebywania w pobliżu dużej liczby pszczół, które obserwowałem. Czy Ra sk...
	101.6 Pytający Czy parametry formy myślowej i inne ogólne parametry adresu Oakdale Roadw Atlancie są takie, że żadne oczyszczanie nie byłoby konieczne, jeśli Ra ma tę informację?
	101.7 Pytający Czy pod adresem Oakdale Road byłoby wskazane oczyszczanie przyrody sugerowane dla innego domu na południe od lotniska w Atlancie?
	101.8 Pytający Dziękuję. Czy Ra może udzielić informacji w jaki sposób my moglibyśmy przekazać Grecie Woodrew jak złagodzić jej obecny stan opuchlizny?
	101.9 Pytający Dziękuję. Widzę, że minęło czterdziestopięciominutowe okno czasowe, więc zapytam, czy jest coś, co możemy zrobić, aby instrument czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt?

	Sesja 102.
	22 marca 1983
	102.0 Ra Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.
	102.1 Pytający Czy mógłbyś najpierw podać mi stan instrumentu?
	102.2 Pytający Czy Ra może nam powiedzieć, co spowodowało ból i skurcze w żołądku instrumentu i co można zrobić, aby to wyleczyć?
	102.3 Pytający Nie jestem pewien, czy zrozumiałem wszystko, co powiedziałeś. Czy możesz podać mi nazwisko tego Arthura i gdzie się on znajduje?
	102.4 Pytający Czy możesz to zrobić?
	102.5 Pyta Jakie pokarmy instrument powinien wyeliminować z diety, aby złagodzić te bolesne ataki?
	102.6 Pytający Jak rozumiem, z tego co mówisz, instrument nie powinien jeść cukru aż do późnego popołudnia. Czy to jest poprawne?
	102.7 Pytający Nie do końca zrozumiałem, o co Ci chodziło, kiedy powinna dostać cukier. Czy mógłbyś to wyjaśnić, proszę?
	102.8 Pytający Przepraszam, że tak wolno pojmuję o co nam tu chodzi, ale chcę mieć pewność, że to dobrze rozumiem, więc prawdopodobnie zadam jeszcze kilka głupich pytań. Czy skurcz, który spowodował skrajny ból, był skurczem jelita krętego?
	102.9 Pytający Więc te skurcze, oczywiście, były pierwotnie— Otwarcie zostało wykonane przez blokadę żółtego promienia, ale te skurcze są następnie wywołane, jak zakładam, przez żywność, która ma związek ze spozyciem cukru, jak rozumiem. Mam rację?
	102.10 Pytający Co jeszcze powoduje skurcz?
	102.11 Pytający A zatem, czy jest – Te dwa obszary, na które instrument może zwrócić uwagę, aby rozwiązać ten problem... Rozumiem, że problem blokady żółtego promienia został całkowicie naprawiony, że tak powiem. Jeśli to nieprawda, czy mógłbyś coś za...
	102.12 Pytający Drugą rzeczą, jaką instrument musi zrobić, aby to lekarstwo zadziałało, to uważać na dietę, która zawiera wszystko to, co właśnie powiedział Ra i co Bob zaleca ze swoich odczytów.
	102.13 Pytający Czy to z powodu Pierwszego Zniekształcenia?
	102.14 Pytający Dlaczego Ra nie może tego zrobić?
	102.15 Pytający Czy istnieje grupa pokarmów, które najprawdopodobniej nie powodują stanu spazmowego lub jakiekolwiek pokarmy, o których Ra mógłby wspomnieć, a które z dużym prawdopodobieństwem nie powodują skurczu?
	102.16 Pytający Czy Ra może wspomnieć proszę, które pokarmy z dużym prawdopodobieństwem nie powodują skurczów w układzie pokarmowym instrumentu?
	102.17 Pytający Czy Ra mógłby oszacować proszę, długość czasu w naszych przedziałach czasowych dla prawdopodobieństwa wystąpienia tego problemu, jeśli zastosujemy te środki lecznicze, dla prawdopodobieństwa tego, że problem będzie się utrzymywał w jak...
	102.18 Pytający Masz na myśli Arthura Schoena?
	102.19 Pytający Wspomniałeś o możliwości operacji. Jaka konkretnie byłaby operacja do wykonania?
	102.20 Pytający Innymi słowy usuwanie wrzodów. Czy byłby to wrzód dwunastniczy? Czy byłby to rodzaj operacji, którą wykonałbyś w przypadku wrzodów dwunastnicy?
	102.21 Pytający Oczywiście bardzo nie chcielibyśmy dojść do momentu operacji, a jedyną inną alternatywą, która przychodzi mi do głowy – poza dietą i osobistą pracą umysłową instrumentu – jest uzdrowienie przez uzdrowiciela. I chciałbym otrzymać zalece...
	102.22 Pytający Pytam więc tylko, czy jest coś, co możemy zrobić, aby instrument czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt?

	Sesja 103.
	10 czerwca 1983
	103.0 Ra Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.
	103.1 Pytający Czy mógłbyś najpierw podać mi stan instrumentu?
	103.2 Pytający Jaka jest sytuacja w odniesieniu i stan w odniesieniu do fizycznych problemów z częściami trawiennymi ciała, które wcześniej miał instrument?
	103.3 Ra Jestem Ra. Kanał jest teraz zadowalający. Stwierdzamy, że chemiczne ciało żółtego promienia instrumentu jest wyczerpane, ale próbuje się polepszyć poprzez działanie, takie jak ćwiczenia i dieta.
	103.4 Pytający Instrument zadaje pytanie, dlaczego straciła radość w niedalekiej przeszłości? Czy Ra mógłby skomentować, proszę?
	103.5 Pytający Czy Ra może polecić pracę odpowiednią do usuwania blokady promienia indygo?
	103.6 Pytający Jaka jest obecna sytuacja w odniesieniu do naszego towarzysza zorientowanego na służenie sobie w piątej gęstości?
	103.7 Pytający Czy Ra może polecić cokolwiek, co instrument może zrobić lub co my możemy zrobić, aby poprawić jakąkolwiek energię instrumentu?
	103.8 Pytający Nie chodziło mi omawianie wcześniej omówionego materiału. Chciałem dodać cokolwiek z tego, aby móć skupić się w tym czasie, na najlepszej możliwej rzeczy, jaką my lub instrument możemy zrobić, aby poprawić te energie, najistotniejszą ak...
	103.9 Pytający Czy jest coś innego, co my lub instrument możemy zrobić, a co działałoby konkretnie na energię życiową, aby ją zwiększyć – instrumentu?
	103.10 Pytający W takim razie mam kilka pytań dotyczących karty siódmej, aby zakończyć nasz pierwszy przegląd archetypów umysłu. Na klatce piersiowej istoty z karty siódmej znajduje się litera T z dwoma kątami prostymi nad nią. Domyśliliśmy się, że do...
	103.11 Pytający Czy Ra skomentowałby to?
	103.12 Pytający Domyślam się, że koła tego rydwanu wskazują na zdolność umysłu do poruszania się teraz w czasie/przestrzeni. Czy to jest poprawne?
	103.13 Pytający Będę musiał się nad tym zastanowić. Chyba że… wrócę do tego.
	103.14 Pytający Zgięta lewa noga obu sfinksów wskazuje na przemianę zachodzącą po lewej stronie, a nie po prawej, prawdopodobnie niemożność poruszania się w tej pozycji. Czy to ma jakiś sens?
	103.15 Pytający Zakładam, że spódnica jest przekrzywiona w lewo z tego samego powodu, co na karcie czwartej, co wskazuje na dystans, jaką spolaryzowane w służbie sobie istoty zachowują od innych. Zakładam też, że twarz jest zwrócona w lewo z tego same...
	103.16 Pytający Nasz odpowiedni czas na pracę w tej chwili, jak sądzę, jest bliski zakończenia i chciałbym zapytać... to znaczy, dwa razy musieliśmy zrobić wydech... na czym polega problem lub co — Dlaczego podczas tej sesji musieliśmy to robić, podcz...
	103.17 Pytający Czy powodem braku zwykłego poziomu ochrony jest fakt, że minęło sporo czasu, odkąd tu pracowaliśmy?
	103.18 Pytający Jaki jest powód?
	103.19 Pytający Wychodzę z tego, że najwłaściwsze byłoby codzienne odprawianie Rytuału Wypędzania w tym pomieszczeniu. Czy to jest poprawne?
	103.20 Pytający Nie chcę przemęczać instrumentu. Dochodzimy do końca czasu. Zapytam tylko, czy jest coś, co możemy zrobić, aby poprawić kontakt lub sprawić  by instrument czuł się bardziej komfortowo, lub czy jest coś jeszcze, co Ra mógłby powiedzieć ...

	Sesja 104.
	27 lipca 1983
	104.0 Ra Jestem Ra. Pozdrawiamy was w miłości i w świetle Jedynego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.
	104.1 Pytający Czy mógłbyś najpierw podać mi stan instrumentu?
	104.2 Pytający Instrument chciałby wiedzieć, jaka jest optymalna ilość ćwiczeń aerobiku, chodu i wirowania dla jak najlepszej kondycji w tym czasie?
	104.3 Pytający Instrument ustalił, że niemądre użycie jej woli jest jej używaniem bez elementów radości i wiary i stanowi męczeństwo. Czy Ra mógłby to skomentować, proszę?
	104.4 Pytający Czy jest jeszcze coś, co możemy zrobić, aby złagodzić skurcz żołądka i pleców instrumentu?
	104.5 Pytający Czy możesz nam powiedzieć, co jest nie tak z oczami naszego kota Gandalfa?
	104.6 Pytający Czy jest coś, co możemy zrobić, aby złagodzić tę sytuację?
	104.7 Pytający Nie rozumiem. Czy mógłbyś wyjaśnić, co miałeś na myśli?
	104.8 Pytający Czy kot w ogóle widzi?
	104.9 Pytający No cóż, czy wydaje się, że kot w niedalekiej przyszłości straci cały wzrok, czy też jest bardzo bliski śmierci?
	104.10 Pytający Czuję się bardzo źle w związku ze stanem kota i bardzo chciałbym mu pomóc. Czy Ra może zasugerować coś, co możemy zrobić, aby pomóc Gandalfowi?
	104.11 Pytający Co by to było?
	104.12 Pytający Chcesz mi powiedzieć, kogo masz na myśli mówiąc Betty? Nie jestem pewien, kto to jest. A co by zrobiła Betty?
	104.13 Pytający No cóż, obawiałem się o możliwość przeprowadzki. Gdybyśmy się ruszyli, bardzo trudno byłoby Gandalfowi odnaleźć drogę w nowym miejscu, jeśli nie widzi. Czy widzi wystarczająco dużo, aby móc odnaleźć się w nowym środowisku?
	104.14 Pytający Czy moglibyśmy zaaplikować krople, o których mówiłeś, które pomogłyby mu jego wzrokowi, by nie znalazł... żeby nie był ograniczany? Czy jest jakiś sposób, abyśmy mogli to zrobić?
	104.15 Pytający Nic nie możemy zrobić, aby— Czy jest jakaś inna możliwość wykorzystania technik wspomagających jego wzrok?
	104.16 Pytający Czy ta utrata wzroku— Jaka jest metafizyczna przyczyna utraty wzroku? Co do tego doprowadziło?
	104.17 Pytający Czy krople, o których mówiłeś, pomogłyby wzrokowi... jak bardzo pomogłyby one wzrokowi, gdyby były podawane?
	104.18 Pytający A zatem Ra uważa, że korzyść płynąca z kropli nie byłaby warta dyskomfortu kota. To prawdopodobnie… Czy jest jakiś sposób, żeby kotu podać środek znieczulający i zakroplić oczy tak, żeby kot nie był świadomy, że dostaje krople?
	104.19 Pytający Przepraszam, że tak bardzo poruszam ten temat, ale naprawdę miałam nadzieję, że wymyślę jakiś sposób, by pomóc Gandalfowi. Zakładam zatem, że Ra zasugerował, abyśmy po prostu zostawili rzeczy takimi, jakie są.
	104.20 Pytający Czterdzieści do szeście… Co, każdego dnia, raz dziennie, czy coś takiego?
	104.21 Pytający Czy to zadowalające?
	104.22 Pytający Zapytałem, czy krople powinny być podawane raz na dobę. Czy to jest poprawne?
	104.23 Pytający Jak nazywają się krople?
	104.24 Pytający Przepraszam, że omawiam ten punkt. Bardzo się martwię o kota i rozumiem, że Ra radzi, abyśmy ich nie używali. Ja po prostu...  użyć kropli, ale nie zrobimy tego. Chciałem tylko wiedzieć, czego nie robiliśmy, co pomogłoby wzrokowi. Prze...
	104.25 Pytający [Wzdychanie.] Kiedy otrzymaliśmy od wydawcy nasz wstęp do książki, która pierwotnie nazywała się Prawo Jedności,102F  we wstępie Carla mówiła o reinkarnacji i dodano zdanie. Napisano: „Bo chociaż pierwotnie były częścią nauk Jezusa, zo...
	104.26 Pytający Zakładam, że przed procesem zasłaniania nie było żadnego archetypowego planu procesu ewolucyjnego. Całkowicie pozostawiono wolnej woli umysłów/ciał/duchów ewolucję w dowolny sposób. Czy to jest poprawne?

	Sesja 105.
	19 października 1983
	105.0 Ra Jestem Ra. Pozdrawiam was, moi przyjaciele, w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.
	105.1 Pytający Czy mógłbyś najpierw podać mi stan instrumentu?
	105.2 Pytający Przepraszam, że musimy zadawać tyle pytań konserwacyjnych. Wydaje się, że jesteśmy teraz w pomieszanym stanie, jeśli chodzi o nasze zdolności do kontynuowania w kierunku, w którym chcielibyśmy, zadając pytania dotyczące archetypowego um...
	105.3 Pytający Czy jest jakieś szczególne miejsce, w którym należy energicznie pocierać skórę?
	105.4 Pytający Czy mógłbyś mi powiedzieć, co spowodowało nawrót problemów z nerkami Jima i co można zrobić, aby go wyleczyć?
	105.5 Pytający Czy są jakieś kwestie do rozważenia w sprawie domu nad Lake Lanier, do którego zamierzamy się przenieść lub specjalne przygotowanie inne niż zaplanowane jest wskazane?
	105.6 Pytający Planowaliśmy oczyścić posiadłość w lokalizacji Lake Lanier przy użyciu technik zaleconych przez Ra we wcześniejszych sesjach,  dotyczących soli przez 36 godzin itp. Chciałbym wiedzieć, czy to wystarczy, czy jest jakiś inny istotny probl...
	105.7 Pytający Aby nie pomylić się w interpretacji Twoich wskazówek w odniesieniu do drugiego obszaru na zewnątrz domu, czy mógłbyś mi podać odległość i kompas magnetyczny kierujący się, powiedzmy, z dokładnego środka mieszkanie do tej pozycji?
	105.8 Pytający Wiem, że to nieistotne dla naszych celów, ale z filozoficznego punktu widzenia nie chcę robić niczego, by naruszyć Prawo Pomieszania, więc nie czuj, że trzeba na to odpowiedzieć, ale zastanawiałem się, jaki był warunek, który stworzył k...
	105.9 Pytający Mówisz o pszczołach, osach lub stworzeniach tego typu?
	105.10 Pytający Czy plany i rytuał Jima dotyczący dekonsekracji tego mieszkania są wystarczające, czy należy coś dodać lub zmienić?
	105.11 Pytający Czy jest jakaś inna sugestia, którą Ra mógłby poczynić w odniesieniu do jakiejkolwiek planowanej części tej przeprowadzki? I czy będziemy mieli jakiekolwiek problemy z kontaktem z Ra w nowym mieszkaniu, a jeśli tak, to czy Ra powie nam...
	105.12 Pytający Doszedłem do wniosku, że znaczenie jastrzębia, które mieliśmy około rok temu, kiedy rozpoczynaliśmy przeprowadzkę po raz pierwszy, miało związek z niełagodną naturą, w sensie metafizycznym, domu, który wybrałem do przeprowadzki. Jeśli ...
	105.13 Pytający Możesz powiedzieć, że eksperymentalnie określaliśmy wiele rzeczy dotyczących ciała — kolejnej części tarota — i doświadczaliśmy niektórych efektów sprzężenia zwrotnego, można powiedzieć, między umysłem i ciałem. Wyczuwam, ze wszystkieg...
	105.14 Pytający Zatem ciało żółtego promienia od samego początku było projektowane jako to, co Ra nazwał atanorem dla umysłu: urządzenie, można by rzec, przyspieszające ewolucję umysłu. Czy to jest poprawne?
	105.15 Pytający Zatem mówisz, że ewolucja tej części osobnika, która nie jest żółtym promieniem, nie jest możliwa bez ubrania, w odstępach, ciała żółtego promienia. Czy to jest poprawne?
	105.16 Pytający Czy mógłbyś wyjaśnić moje myślenie na ten temat? Nie do końca zrozumiałem Twoje stwierdzenie.
	105.17 Pytający Teraz jako przykład chciałbym wziąć zniekształcenie choroby lub niewydolność organizmu przed zasłoną i porównać to z tym po zasłonie. Załóżmy, że warunki, których doświadczył na przykład Jim w związku ze źle funkcjonującymi nerkami, by...
	105.18 Pytający Teraz chciałbym więc zbadać próbkę, powiedzmy, zniekształcenia ciała przed zasłoną i jak to wpłynęłoby na umysł. Czy Ra mógłby podać przykład, proszę?
	105.19 Pytający Czy pod koniec wcielenia, przed zasłoną, istota wydawała się, powiedzmy, fizycznie postarzać jak istoty pod koniec normalnego wcielenia w naszej obecnej iluzji — Czy... były pomarszczone i stare, czy... czy tak wyglądał Sygnifikator?
	105.20 Pytający Zastanawiałem się zatem, jaki jest główny powód zmiany wyglądu, którą postrzegamy jako proces starzenia? Próbuję tu odkryć podstawowe założenie filozoficzne, mogę strzelać po ciemku i nie zadawać pytań poprawnie, ale próbuję dotrzeć do...
	105.21 Pytający Rozumiem więc, że jest tak, powiedzmy, kiedy jednostka osiąga podeszły wiek, wtedy staje się dla niej oczywiste w trzeciej gęstości, że jest zużyta. Dlatego nie jest przywiązana do tego pojazdu tak mocno, z chęcią pozostania w nim, jak...
	105.22 Pytający Uważam, że powinienem zapytać w tej chwili... czy jest coś, co możemy zrobić, aby instrument czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt? (Od ostatniej sesji nie udało mi się tego uzyskać a myślę, że to ważne.)

	Sesja 106.
	15 marca 1984
	106.0 Ra Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.
	106.1 Pytający Czy mógłbyś najpierw podać mi stan instrumentu?
	106.2 Pytający Przez „marginalne” masz na myśli, że… No cóż, ujmę to w ten sposób. Co musiałby zrobić instrument, aby znacznie poprawić stan marginalny?
	106.3 Pytający Czy Ra mógłby zalecić kroki, które powinniśmy podjąć, aby złagodzić lub odwrócić warunki, o których właśnie mówiłeś?
	106.4 Pytający Jak poważny i krytyczny jest ten problem z nerkami? Czy picie płynów (zakładam, że najlepsza jest woda) to jedyne, co możemy w tym celu zrobić, czy jest coś jeszcze?
	106.5 Pytający W takim razie, jak rozumiem, najlepiej doradzać instrumentowi, aby pił dużo więcej płynów. Wyobrażam sobie, że najlepsza byłaby woda źródlana. I oczywiście się przeprowadzimy. Moglibyśmy ją stąd natychmiast wyprowadzić, powiedzmy jutro,...
	106.6 Pytający Czy jest coś w odniesieniu do obecnego stanu duchowego, metafizycznego lub fizycznego tego [adres domu], kóry rozważamy, a Ra mógłby nam powiedzieć czy byłoby to szkodliwe dla zdrowia instrumentu?
	106.7 Pytający A co z metafizyczną jakością domu? Czy Ra mógłby to ocenić?
	106.8 Pytający Nie jestem pewien, czy rozumiem, co Ra przez to rozumie. Nie jestem pewien, czy rozumiem, czy miejsce jest metafizycznie wyjątkowo dobre, czy skrajnie negatywne. Czy Ra mógłby to wyjaśnić?
	106.9 Pytający Czy w takim razie oczyszczanie solą i wodą byłoby konieczne dla tej posiadłości? A może byłoby to zalecane, że tak powiem?
	106.10 Pytający OK. A jeśli instrument pozostaje poza piwnicą, czy uważasz, że wilgotność i warunki fizyczne byłyby wtedy dobre dla instrumentu? Czy to jest poprawne?
	106.11 Pytający Wilgotność... musimy zrobić coś z wilgotnością w całym domu, żeby była dobra dla instrumentu. Czy to jest poprawne?
	106.12 Pytający Wrócę tutaj do kilku punktów, ale muszę zadać pytanie o mnie. W tym momencie wydaje się to być krytyczne. Czy Ra może mi powiedzieć, co jest ze mną nie tak fizycznie i co to powoduje i co mogę zrobić, aby to złagodzić?
	106.13 Pytający Czy Ra może zalecić, co powinienem zrobić, aby poprawić swój stan zdrowia?
	106.14 Pytający Jak nazywa się Peter? Nie wiem, kim on jest.
	106.15 Pytający Czy Ra poleciłby— Powiem tak: Czy Ra pomyślałby, że operacja w moim przypadku byłaby pomocna?
	106.16 Pytający Tak.
	106.17 Pytający Teraz podsumowując, co możemy zrobić dla instrumentu: poprzez uwielbienie i dziękczynienie oraz harmonię możemy... Czy to wszystko, co możemy zrobić, poza doradzeniem jej wypicia sporej ilości płynu i przeniesieniem jej w lepszy klimat...
	106.18 Pytający Moje doświadczenia z osuszaczami wskazują, że prawdopodobnie nie da się znacznie obniżyć wilgotności w tym domu za pomocą osuszacza, chociaż możemy spróbować. I prawdopodobnie, jeśli się tam wprowadzimy, będziemy musieli się wkrótce wy...
	106.19 Pytający Wtedy efekt... mówiłeś o wpływie wilgotności... postaramy się zejść z nią jak najniżej, ale mówisz, że wpływ wilgotności jest stosunkowo niewielki, gdy wszystkie inne korzystne czynniki są brane pod uwagę w odniesieniu do adresu w Loui...
	106.20 Pytający Jestem w tym momencie dość zaniepokojony stanem istrumentu i muszę zapytać, czy jest coś, czego nie wziąłem pod uwagę w odniesieniu do stanu instrumentu? Cokolwiek, co moglibyśmy dla niej zrobić, aby poprawić jej stan, poza tym, co zos...
	106.21 Pytający Czy sprzątanie domu solą i wodą po przeprowadzce jest tak samo skuteczne, jak przed... naszym wprowadzeniem się?
	106.22 Pytający Czy możesz mi powiedzieć, jaka była trudność instrumentu z jej ostatnią wirówką?
	106.23 Pytający Chciałbym tylko zapytać, czy jest coś, co możemy zrobić, aby pomóc instrumentowi i sprawić by czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt? I kiedy Ra najwcześniej poleciłby kolejny kontakt? I na pewno byśmy — Ja z pewnością do...
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